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•	 14	december	kerstbingo
•	 kerstmarkt	de	steenen	camer	in	“charles	dickens’	style”
•	 kerstworkshop
•	 buurtkeuken	gaat	richting	1e	lustrum
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DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

Grandioos Kerstbuffet!
Op 1e en 2e kerstdag

Chinees - Indisch Restaurant

Nieuw “Fong Sho”

Het buffet bestaat uit diverse
Speciale Chinese- en Indische gerechten

en is inclusief dranken*!

Het buffet wordt beide Kerstdagen vanaf 16.30 uur geserveerd.

*Exclusief gedistilleerde dranken en likeuren

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem
Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
maandag: 16.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
woe. t/m do.: 14.00 tot 21.30 uur
vrij. t/m zondag: 15.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 15.00 tot 21.30 uur

Volwassenen: € 24,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar: € 12,50 p.p.

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem
Telefoon

Volwassenen: 

Reserveren is gewenst:  026 - 381 45 15

Indische gerechten

 geserveerd.

maandag: 16.00 tot 21.30 uur

woe. t/m do.: 14.00 tot 21.30 uur
vrij. t/m zondag: 15.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 15.00 tot 21.30 uur

€ 12,€ 12,50€ 12,50€ 12,50 p.p.

 026 - 381 45 15

Heet u graag welkom voor een 



Wijkblad voor De Laar

Van	de	redactie
Als mederedacteur van Laarnieuws krijg ik wel reacties van wijkbewoners. 
Niet zo vaak, maar door de bank genomen krijg ik de indruk dat mensen het 
wijkblad waarderen. Dat betekent dat het gelezen wordt. En daar doe je het 
voor. Wijkbewoners informeren over leuke en serieuze zaken die op stapel staan 
en natuurlijk wat entertainachtige dingetjes er bij. Bij mijn nevenfunctie als 
Laarnieuwsbezorger maakt men wel de opmerking dat het een mooi blad is. Nou, 
voldoende argumenten om er in 2020 mee door te gaan. En ik vind het natuurlijk 
leuk, anders zou ik het niet doen. Want het kost best wel wat uurtjes om het rond te 
krijgen (red. Mart). 

Er moet steeds weer een keuze gemaakt worden uit alle kopij, die we bij de redactie 
aangeleverd krijgen. Heel positief uiteraard, blijf dus kopij insturen!

In deze tijd van het jaar staan natuurlijk de komende feestdagen in de schijnwerpers. 
Zie ook de artikelen hierover, zoals o.a. de Kerstbingo, Kerstmarkt bij de Steenen 
Camer, Kerstzamenzang en de kerstworkshop. Het enthousiaste team van De Laar 
Schoon heeft meegedaan aan de “World Clean Up Day” en zij doen verslag van de 
opruimactie. 
De buurtkeuken bestaat al weer vijf jaar, een mooi initiatief! Verder worden 
enthousiastelingen uit de wijk gezocht voor het project Muziek bij de buren. In de 
Madser kunt u, samen met uw jonge kind, naar de door Rijnstad georganiseerde 
speelmorgen. Ook dit keer zijn er weer veel andere artikelen, die de moeite van het 
lezen waard zijn.

Vanuit de redactie wensen bij alle wijkbewoners van De Laar fijne feestdagen en een 
goed 2020!

Van	de	voorzitter
Wat vliegt het jaar toch voorbij! In dit laatste wijkblad willen we o.a. een stukje 
terugblikken op het afgelopen jaar. Koningsdag was weer zeer goed en druk 
bezocht, net zoals de Dag van de Laar. Half oktober hebben we een, samen met 
wijkcentrum en zorgboerderij De Kroon georganiseerde, hele drukke en gezellige 
Halloweenavond gehad. Verder trekken de maandelijkse bingo’s steeds meer 
enthousiaste mensen. De laatste bingo dit jaar is de Kerstbingo; hiervoor hebt u 
echter een (gratis) toegangsbewijs nodig, zie pagina 13. Helaas geldt: op is op en 
zonder ticket kunnen we u helaas, in verband met een maximaal toelaatbaar aantal 
bezoekers, niet binnenlaten. In december is de laatste creatieve workshop van 
dit jaar, de kerstworkshop. Ook voor de workshops is het hele jaar door erg veel 
belangstelling. 

Omdat er in de omliggende wijken een hoop te doen is qua kerstmarkten 
en –activiteiten hebben wij besloten zelf als wijkvereniging dit jaar geen extra 
kerstactiviteit te organiseren. 

Al deze activiteiten hebben wij echter niet alleen kunnen organiseren. Via deze 
weg willen we dan ook alle vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar voor diverse 
activiteiten hebben ingezet, hartelijk bedanken. We hebben jullie altijd hard nodig!

Het is nog erg vroeg…  maar wij wensen u als bestuur van de wijkvereniging alvast 
hele gezellige feestdagen toe en zien u graag weer bij één van onze activiteiten in 
2020.

rectificatie:	
In wijkblad 4, in het artikel “Even kennismaken: Activiteitencentrum De Laar”, is een 
verkeerd mailadres genoemd. Het juiste mailadres is: ac.delaar2@siza.nl.

Nr. 6, november

Laarnieuws is het wijkblad voor  
De Laar en verschijnt in 2019  
zes maal.

Oplage ruim 5.200 exemplaren

Redactieadres:
Redactie “De Oostelaar”
P/a Boerderij De Kroon
Randweg 2, 6845 AC Arnhem

Teksten/kopij:
Op uw kopij vermelden  
t.a.v. “Laarnieuws”.
Kopij aanleveren op:
redactie@oostelaar.nl

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
no. 1 – 6 januari
no. 2 – 10 februari
no. 3 – 16 maart
no. 4 – 27 juli
no. 5 – 14 september
no. 6 – 19 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
no. 1 – 1 februari
no. 2 – 7 maart
no. 3 – 11 april
no. 4 – 22 augustus
no. 5 – 10 oktober
no. 6 – 14 november

Advertenties:
redactie@oostelaar.nl

Algemeen:
redactie@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie  
en wijkbladbezorging:
Laar Oost:  Hans Folman,  

381 24 15
Laar West:  Anne Salome, 

06-13960916

Klachten over bezorging?
redactie@oostelaar.nl

Opzegging lidmaatschap
penningmeester@oostelaar.nl

Teksten
Ineke Bretz
Mart van der Burgh

Opmaak
Wendy Tweehuysen

De redactie behoudt zich het 
recht voor kopij in te korten of te 
weigeren.
Overnemen van teksten en/of 
tekeningen is toegestaan mits als 
bron “De Oostelaar”wordt vermeld. laarnieuws
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Keurslager 
Frans Schilder 
Emma & Gertjan 

WC De Laar Oost • Oostburgwal 42 
6845 CZ Arnhem • 026 389 19 70 
www.schilder.keurslager.nl

Openingstijden: ma t/m vr: 08:00–18:00, za: 08:00–17:00

AANBIEDINGEN
VOOR ELKE DAG!

Maandag en dinsdag
 verse worst, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50
 verse worst+speklappen, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,95

Woensdag
 rundergehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,50
 half -om-halfgehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50
 4 schnitzels+500 gram gehakt . . . . . . . . . . . . . . . € 10,50

Donderdag
 shoarmavlees, 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,95

Vrijdag en zaterdag
 3 biefstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50

Natuurlijk vitaal door deskundig advies over
voeding, supplementen en kruiden bij chronische

klachten, vermoeidheid en medicijngebruik

Natuurgeneeskundig therapeut Erwin Kempkens
Lid van beroepsvereniging VNT

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling
vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing is niet nodig.

www.natuurlijk-vitaal.nl
06 - 53 400 466

Alle aandacht voor uw voetklachten
Natuurlijke huidverzorging met Annemarie Börlind

Huidverjonging met microdermabrasie

Pedicure en schoonheidsspecialist Lidwien Kempkens
Lid van beroepsverenigingen ProVoet en Anbos

Vergoeding van pedicurebehandeling bij reuma en
diabetes is mogelijk met een verwijzing door een (huis)arts

of medisch specialist.

www.walk-on-voetverzorging.nl
wvw.schoonheidsspecialistearnhem.nl

026 - 32 71 282

Ons praktijkadres
Martensbongerd 22, Rijkerswoerd



Buurtkeuken gaat richting 1e lustrum
Op 28 september was er weer een gezellige Buurtkeuken in de Bredeschool aan de Brabantweg 103. Er was rundergehakt, 
gekruid, voor op een broodje met een lekkere saus erbij, een aardappelsalade, nog een andere salade. Het was weer 
heerlijk allemaal!

De Buurtkeuken, gestart in september 2015, gaat alweer naar het vijfde jaar en heeft onlangs nog een subsidie gekregen 
voor de aanschaf van broodnodige nieuwe spullen. De formule is tamelijk eenvoudig: je bereidt met z’n allen het eten, 
volgens recept en zeker ook hygiënisch (vooraf handen wassen). Dan volgt de inrichting van de tafels, soms extra feestelijk. 
Dan volgt uiteraard de maaltijd zelf, gezellig met z’n allen. En afsluitend ruim je gezamenlijk ook weer alles op. Verder is er 
afrondend koffie met wat erbij en praat je nog wat na. Tussendoor is er alle gelegenheid om mensen te spreken, te horen 
wat ze bezighoudt, wat ze interesseert. In de wijk De Laar is er niet zoveel op gebied van sociale ontmoeting. Wat dat 
betreft is de Buurtkeuken een waardevolle aanvulling. 
De toegang is tamelijk laagdrempelig: volwassenen € 3,00, kinderen 3 t/m 12 jaar € 1,50, kinderen 0 t/m 2 en mensen 
met Gelrepas gratis. Het eten is zeer gevarieerd, gerechten in de trant van Spaans, Italiaans, Syrisch, Japans, Latijns-
Amerikaans, ook Nederlandse pot, stamppotten, nasi, pannenkoeken, 
patat en barbecue. Het is heel divers wat er de afgelopen jaren voorbij is 
gekomen. De maaltijden zijn waarschijnlijk net wat rijker van samenstelling 
dan wat de meeste mensen thuis gewoon zijn klaar te maken. Dus meer 
ingrediënten, meer kruiden, meer dingen die het allemaal een beetje 
bijzonder maken. Ook worden mensen aangemoedigd om ideeën te geven 
voor een gerecht. Men staat altijd open voor goede tips. 

Wilt u de Buurtkeuken een keer bezoeken? Kijk dan op hun website voor 
informatie over (tijdig) aanmelden en data van de Buurtkeukens:  
www.buurtkeukendelaar.nl/informatie. 

Tekst en foto: Dick Broere

21 September was de World Clean Up Day
Bijna 180 landen deden mee met in totaal zo’n 19 miljoen mensen. In Nederland waren er die 
dag 1361 opruimacties. Daar waren meer dan 15.000 mensen bij betrokken. Ook wij, van De Laar 
Schoon, hadden ons aangesloten. 

We hebben ons deze keer gericht op de omgeving van de Mierlostraat, omdat dagblad de Gelderlander daar deze zomer 
aandacht aan had besteed in een reeks, die “De Rapende Reporter” heette. Het was niet overbodig, we raapten ruim 33 
kilo afval van de straat. Waarbij we niet afweken van de landelijke trend in wat we het meeste vonden (zie afbeeldingen). 
In Nederland werden zo’n 78000 stuks vastgelegd en geregistreerd met de app litterati. In heel Arnhem werd er op diverse 
plekken meegedaan aan de World Clean Up Day en zo werd er in totaal meer dan 600 kilo verzameld!

Het was leuk dat er zich weer nieuwe mensen aansloten om mee te doen met De Laar Schoon en die materialen mee naar 
huis wilden nemen om ook hun eigen omgeving zwerfafvalvrij te houden. Wil jij dat ook? Neem dan vooral contact met 
ons op via mail delaarschoon@gmail.com of facebook “De Laar Schoon”. 

De volgende actie vindt plaats op zaterdag 11 januari 2020 vanaf Boerderij de Kroon in de Laar Oost. Het zou fantastisch 
zijn als je je aan wilt sluiten!

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

 We nemen nog nieuwe patiënten aan! 
 Persoonlijke aandacht van ons enthousiaste team 
 Uitstekende kwaliteit door professionele scholing 
 Complete mondzorg met mondhygiënistes 
 Prothese specialist aanwezig op vrijdagmiddag 
 Bij angst de juiste, rustige en persoonlijke benadering 
 Alle werkdagen geopend en ook de woensdagavond! 

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           Dyany, 13 jaar 

 

Iedereen is welkom en we denken met u mee! 
 

Hunnenveld 38 · 6846 CP Arnhem · 026 - 3831328 
www.tandartsschuytgraaf.nl 

Maandag 08:00 uur – 17:00 uur 
Dinsdag 08:00 uur – 17:00 uur 
Woensdag 08:00 uur – 20:00 uur 
Donderdag 08:00 uur – 17:00 uur  
Vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur  

Het is heel erg schoon! 
Aardige en gezellige 

mensen! 
Leuke en huiselijke 

wachtkamer! 

wist	je	dat	je	bij	het	wijkteam	terecht	kan	voor	
al	je	financiële	vragen?
Voor al je financiële vragen kun je terecht bij het wijkteam. Het is belangrijk dat je minimaal 
18 jaar bent en staat ingeschreven in Arnhem. Hierbij kun je denken aan dat het lastig is om 
rond te komen, dat je je kinderen niet alles kunt geven, dat je gaat scheiden of werkeloos 
gaat worden. Bij allerlei situaties kunnen er financiële vragen en/of problemen ontstaan.

Wij kijken graag samen met jou mee naar het financiële plaatje. Mogelijk dat we je na het 
gesprek al op weg kunnen helpen of dat je gebruik kan maken van voorliggende voorzieningen; zoals de voedselbank, 
kledingbank, stichting leergeld, een gratis voorzieningen check bij Rijnstad etc. Daarnaast kan het ook zijn dat er toch 
problematische schulden zijn, waar je zelf niet kunt uitkomen; Dan kunnen we samen met jou kijken of we je kunnen 
aanmelden voor een schuldhulpverleningstraject.

Wist je dat jongeren ook in aanmerking kunnen komen voor schuldhulpverlening via het Jongeren 
perspectieffonds? 

Een jongere wil graag (verder) leren of studeren. Maar dat gaat niet of moeilijk omdat de jongere schulden heeft. Een 
reguliere schuldregeling is niet mogelijk met studiefinanciering. In dat geval kan het Jongeren perspectieffonds Arnhem 
mogelijk een uitkomst bieden. Samen met de jongere pakken we de schulden aan, bieden begeleiding op meerdere 
leefgebieden en leren de jongere beter omgaan met geld. De doelstellingen van het fonds zijn: de schulden van jongeren 
terugdringen, er voor zorgen dat jongeren in staat zijn om (zelfstandig of met passende begeleiding) hun financiën te 
beheren en er voor zorgen dat zij kunnen werken aan hun toekomstperspectief.
Wil je hier meer over weten, dan kun je zelf online een afspraak inplannen via: www.wijkteamsarnhem.nl 
Op donderdag is er ook altijd een wijkcoach aanwezig bij boerderij de Kroon, van 13:00 tot 15:00 uur.



Informatie vanuit de gemeente Arnhem als aanvulling op 
“Geadopteerde bloembakken” in Laarnieuws no. 5
In de Laar zijn veel bewoners nauw betrokken bij hun leefomgeving. De een houdt het stoepje voor het huis onkruid- en 
sneeuwvrij. De ander onderhoudt samen met meerdere buurtbewoners een heuse moestuin. En dan zijn er nog vele 
andere varianten. 
Hieronder een aantal linkjes om op weg te helpen.
 
Adoptiegroen
Interesse om een groenvak te adopteren? Maak een melding via de website van Arnhem.
https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_ openbare_ruimte
 
Geveltuinen
Geveltuinen geven een fraai groen aanzicht in de buurt en is ook een vorm van adoptiegroen. Zie ook de folder die via 
deze link is te vinden:
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Groenbeheer/Geveltuinen_groen_ boomspiegel_adopteren_groene_
tegel
 
Zwerfvuil
Help je buurt schoonhouden en ontvang een afvalknijper via de gemeente.
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/afval_abc/zwerfvuilklep
 

origineel tuinontwerp Baakhovenstraat

Van	tuinontwerp	naar	zentangletekening
In Laarnieuws no. 4 stond een verslag van de verfraaiing door bewoners van 
een stuk gemeentetuin bij flats in de Baakhovenstraat. Het daarbij afgebeelde 
tuinontwerp voor de border inspireerde Aletta van der Heijden tot het maken 
van deze zentangletekening. Aletta is één van de deelnemers aan de door de 
wijkvereniging georganiseerde mandala- en zentangletekencursus. (Zentangle 
is een Amerikaanse methode om via het tekenen van patronen concentratie, 
ontspanning en creativiteit te stimuleren.)

Een verklaring van Aletta bij de ingevulde vakken in de tekening:
-  de parktuin is omheind door een struik met bessen, met aan één kant 

een opening, die aansluit op een pad;
-linksboven is een bloemenweitje met een lange hoekbank;
- rechtsboven is een gedeelte met een grote boom in de hoek en grote 
struiken met schors op de grond;

- linksonder staan plukkruiden zoals goudsbloem, zonnehoed, 
komkommerkruid en lavendel;

- rechtsonder staan seizoensbloemen zoals ooievaarsbek, papavers, asters 
en Japanse anemonen met bollen zoals tulpen, krokussen, hyacinten en 
gladiolen.

Het pad bestaat uit zand met steentjes dat omheind is met lage 
rozemarijnstruikjes. In het midden staat een hoge boom met schaduw 
minnende planten eronder, zoals maagdenpalm.

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.

U kunt altijd bij 
Estia Uitvaarten
terecht, ongeacht 
of, waar en hoe u 
verzekerd bent.
06 43877077 | www.estia uitvaarten.nl

Een afscheid is een bijzonder 
moment in het leven. Een uiting van 
liefde, zorg en respect, het begin van 
een dierbare herinnering. 

Uw uitvaartwensen 
kunt u ook vooraf 
vastleggen. 

Ik nodig u graag 
uit voor een 
kennismaking of 
voorgesprek. 

Speelmorgen in de Madser 
Wat is de Speelmorgen? De Speelmorgen is bedoeld voor kinderen tussen de 10 maanden en 
2 jaar en is in de eerste plaats leuk maar ook leerzaam. Uw kind komt in contact met andere 
kinderen, u speelt samen met uw kind en u ontmoet andere ouders, waarmee u kunt praten over 
de opvoeding. Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. Ook worden er door het jaar 
heen allerlei activiteiten aangeboden, zoals muziek op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en 
-oma’s, voorlichting over voeding enz. Uw kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt 
hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf. 

De Speelmorgen is de stap, die u met uw kind maakt als voorbereiding op de peuterspeelzaal. Als uw kind 2 jaar is gaat 
het vanuit de Speelmorgen door naar de peuterspeelzaal. De Speelmorgen heeft een vast ritme wat afgestemd is op het 
ritme van de peuterspeelzaal. 

Kosten: € 1,00 en een stuk fruit 
Wanneer: maandagmorgen van 9.15 tot 11.15 uur 
Waar: de Madser, Burgemeester Matsersingel 10, 6831 ZA Arnhem Informatie, contact en aanmelden: kom gerust een 
keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact op met de coördinator van de Speelmorgen:  
Nevien Gaafar Tel: 0645055060,
e-mail: speelmorgen@rijnstad.nl en www.rijnstad.nl/speelmorgen 

Hebt u affiniteit met kinderen en lijkt het u leuk om als vrijwillige begeleidster van een Speelmorgen een of twee 
ochtenden in de week aan de slag te gaan? Neem dan voor meer informatie contact op met Nevien Gaafar, 0645055060 
of n.gaafar@rijnstad.nl



Kandelaberen van bomen op de Bredasingel
De platanen op de Bredasingel werden in september en oktober gekandelaberd en 
de takken werden meteen daarna versnipperd. Op de foto het snoeien van één van 
de laatste takken.
Henny Kalisvaart.

Aanvulling van de redactie:
Na het fors snoeien tot aan de direct van de stam af groeiende takken lijken de 
bomen op een kandelaber. Een grote kandelaar met meerdere zijarmen is een 
kandelaber. De techniek wordt o.a. toegepast als bomen minder toegang hebben 
tot lucht en water in de grond, vanwege het vele asfalt dat hen omringt.

Op de site van de gemeente Arnhem staat, dat besloten wordt om bomen te 
kandelaberen
- om gezondheidsredenen 
- om problemen door een verkeerde soortkeuze op te lossen
- voor de sier

Beste bewoners van de Laar 
Muziek bij de Buren is hét huiskamerfestival 
Van Nederland

Op 2 februari 2020 veranderen huiskamers door heel Nederland in intieme podia en kan iedereen luisteren naar bijzondere 
optredens van lokale talenten. Hiermee willen wij muzikanten een toegankelijk podium bieden, waar zij nieuw publiek 
ontmoeten, ervaring kunnen opdoen, kunnen experimenteren of gewoon lekker spelen. 

Bezoekers ontmoeten niet alleen de muzikanten, maar maken ook kennis met de stad en haar gastvrije bewoners. In 
verschillende huiskamers door de hele stad kan iedereen luisteren naar uiteenlopende muziekgenres; van jazz tot klassiek, 
van singer-songwriter tot wereldmuziek. De optredens zijn allemaal gratis te bezoeken. 

Het succes van het festival hangt af van jullie deelname. Wij zijn op zoek naar huiskamers en muzikanten voor De Laar. 

Wil je hier aan mee doen meld je vóór 2 december aan via de site van www.Muziekbijdeburen.nl en vul het formulier in 
voor huiskamer of muzikant. Probeer ook vrienden, buren en kennissen in de buurt te stimuleren om hieraan mee te doen. 
Jouw deelname maakt het verschil!

Wij zien jullie inschrijvingen tegemoet.
Team Muziek bij de Buren

collecteweek	kwF
Beste wijkgenoten.

In september is de jaarlijkse collecteweek van het KWF weer gehouden.
De totaalopbrengst van de Laar Oost is € 2732,49.

Totaalbedrag Arnhem is € 22.257,70.

Hartelijk dank voor alle bijdragen.
Met vriendelijke groet,
De wijkhoofden.  

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar

9



10

  

 

            

 

TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

 
Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
Postcode:………….Geb.datum:…………. 
Tel.nummer:………………………………. 

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

          Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”,  Randweg 2    
                                           6845 AC  Arnhem (tav wijkvereniging)  
                  Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
          Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54 

Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit 

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
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6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
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Save the date! Er komt weer een Kunstcafé in Rijkerswoerd
Donderdagochtend 21 november is er weer een Kunstcafé 
55+ in de Hooijmaat. 

Deze keer zal beeldend kunstenaar Annemieke Varkevisser 
een presentatie geven over haar werk. Annemieke maakt 
vooral landschappelijk werk, waarin zij zich laat inspireren 
door schilders als Turner en Rothko. Landschap in de brede 
zin van het woord, de ervaring van licht en ruimte, de 
verbinding tussen hemel en aarde - weids, leeg, stil, sereen, 
weemoedig, groots, oneindig - zijn haar thema’s. 

We kunnen genieten van harpmuziek van Lies Joosten. 
Lies heeft al vaker opgetreden in een Kunstcafé en haar 
toehoorders zijn altijd zeer enthousiast over haar prachtige 
harpspel, maar ook over de manier waarop zij zich weet 
aan te passen aan de sfeer, het publiek en het onderwerp 
dat die ochtend centraal staat. De harp in combinatie 
met kunst, landschap of yoga leidt tot een wederzijds 
versterkende schoonheid. Van meditatief tot Latijns 
Amerikaans, van folk tot klassiek, alles komt voorbij in haar 
eigen stijl. 

Natuurlijk is er tijdens het Kunstcafé 
gelegenheid voor gezellig contact met 
andere bezoekers, onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 
De entree is gratis. U kunt voor € 4,- een 
bon kopen voor onbeperkt koffie en thee.

Locatie: Boerderijcafé de Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5 
in Arnhem-Zuid.
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur

Kunst 55+ is de projectafdeling van Rozet die het Kunstcafé 
organiseert.
Rozet is er voor alle Arnhemmers, dus ook voor de ouderen 
in de stad. We willen hen een plek geven voor de beleving 
van Kunst, Cultuur, Taal en Erfgoed. 

Intermezzo: een fijn ensemble zoekt versterking!
Intermezzo is een ensemble van circa vijftien strijkers en 
houtblazers. Onder de deskundige leiding van Remko van 
der Vegt repeteren we op veertien woensdagavonden van 
september tot mei in het mooie Rozet, centrum Arnhem.

We studeren licht klassieke muziek in. Van bekende 
componisten zoals Haydn, Schubert en Purcell, maar 
ook minder bekende als Fucik en Erskine. We spelen op 
amateurniveau, maar met kwaliteit! Remko zet altijd de 

puntjes op de i. Aan het einde van het seizoen laten we 
onze beste muziek klinken op de trappen van Rozet.
Er is behoefte aan nieuwe muzikanten, met name strijkers 
en klarinetten. Maar ook andere instrumenten zijn welkom, 
mits passend in het ensemble. 

Wil je eens komen luisteren of, liever, meedoen, neem dan 
contact op met Letty Groenen, lettygroenen@xs4all.nl. Ook 
voor informatie kun je bij haar terecht.

laarnieuws
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Kerstworkshop
Bij Kerstmis horen lichtjes, kerstballen en bloemen. Voor dit werkstuk gebruiken 
we als basis een soort kaarsenstandaard van plm. 30 cm doorsnee. De boog 
wordt met coniferengroen en een lampjessnoer omwikkeld. Het voorbeeld op 
de foto is opgemaakt met wat takken en besjes uit de tuin. Voor het stuk dat 
we tijdens de workshop gaan maken worden verse bloemen gebruikt. Verder 
worden er kerstgroen en kerstdecoraties in verwerkt. 

Zelf meenemen: een onderbord van plm. 30 cm doorsnee.

Wanneer: donderdag 19 december 
Waar:  deel 1 en 2 boerderij de Kroon. 
Tijd:  19.30- 22.00 uur 

bij veel belangstelling ook: 13.30 – 16.00 uur
Kosten: € 20,00 voor leden, € 25,00 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 25 november tot uiterlijk 9 december
Bij: Ineke Bretz, 06-31960079

Workshop vogel van gaas, piepschuim bal  
en mos
De feestdagen zijn achter de rug, het duurt nog even maar dan gaan we 
langzaam weer naar het voorjaar. De vogel die we gaan maken is een 
pronkstuk voor in de tuin of voor de voordeur. Het lijf en de kop maken we 
van een piepschuim bal, bekleed met vers mos. De snavel is van gaas en wordt 
omwikkeld met dik touw. Als dat klaar is gaan we de delen bevestigen op een 
stok. Wij hebben dikke boomschijven kunnen bemachtigen en daar komt de 
vogel op te staan. Zo heb je jaren plezier van deze leuke vogel. De afgebeelde 
vogel is slechts een voorbeeld, om alvast een beetje een idee te krijgen van wat 
het moet worden.

Wanneer:  dinsdag 14 januari
Waar:  deel 1 en 2 boerderij de Kroon. 
Tijd: 19.30- 22.00 uur
Kosten: € 20,00 voor leden, € 25,00 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 25 november 
Bij: Elvira Benerink, 026-3818556

Voorjaarsworkshop
Het voorjaar staat altijd in het teken van vrolijke bloembolletjes. Maar ja, in de herfst zijn die nog niet te krijgen, dus is het 
ook niet mogelijk een voorbeeld te maken en moeten jullie genoegen nemen met een summiere omschrijving. 
Op een strokrans wordt mos bevestigd. Hierop komen terracotta potjes met bolletjes, voorjaarstakken, jutelint enz. Een 
mooi stuk om buiten te hangen. Als de bolletjes uitgebloeid zijn kunnen ze gemakkelijk door nieuwe vervangen worden. 
Op die manier heb je langer plezier van je werkstuk. 

Wanneer:  dinsdag 11 februari
Waar:  deel 1 en 2 boerderij de Kroon. 
Tijd: 19.30- 22.00 uur
Kosten: € 15,00 voor leden, € 20,00 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 25 november 
Bij: Ineke Bretz, 06-31960079

Voor alle workshops geldt dat de te gebruiken materialen kunnen afwijken van die op de foto. Dit is afhankelijk van wat 
we kunnen inkopen.

Bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) worden de kosten in rekening gebracht. Je kunt de materialen dan (laten) 
halen om thuis het werkstuk te maken.

laarnieuws
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14 december 
kerstbingo
In samenwerking met zorgboerderij/
wijkcentrum de Kroon organiseren wij 
weer de jaarlijkse kerstbingo!

Omdat de kerstbingo een extra druk 
bezochte bingo is zijn wij genoodzaakt 
om met toegangsbewijzen te werken. 
Zonder dit toegangsbewijs kunnen wij 
u helaas niet binnen laten. U kunt de 
kaartjes gratis afhalen vanaf  
11 november bij bistro het Kroontje, 
Randweg 2 in Arnhem, tussen 9.00 en 
17.00 uur. 

Let wel: vol=vol

Wat kunt u verwachten: een gezellige 
avond met veel mooie prijzen en 
uiteraard de bekende geldprijzen.
 
De zaal is open vanaf 18.30 uur
De aanvang van de kerstbingo is 
19.30 uur

Graag tot dan,
Wijkvereniging de Oostelaar

Kerstsamenzang.
De Chr. Gem. Zangvereniging IRENE geeft op 13 december weer haar jaarlijkse kerstsamenzang in de Lucaskerk te Elden. 

Deze avond kunt u weer volop genieten van de kerstliederen, gezongen door ons koor en met medewerking van diverse 
leden van het Lucaskoor. Natuurlijk bent u zelf ook in de gelegenheid om bekende kerstliederen mee te zingen.

We hopen er weer een fijne en sfeervolle avond van te maken en rekenen op een grote opkomst.

De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.
Adres van de Lucaskerk is: Rijksweg West 52 te Elden.
Toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang als bijdrage in de kosten.

laarnieuws
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samenwerken	in	de	wijk
Wilt u iets oppakken in uw straat, buurt of omgeving? Bijvoorbeeld een border aanpassen voor grotere veiligheid? Of dat 
er meer licht komt op bepaalde paden? Of maatregelen i.v.m. inbraakveiligheid? 

Meld u dan bij het Wijkplatform! We zijn bereikbaar via de volgende mailadressen:
•	 delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
•	 delaararnhem@gmail.nl

Op de website www.delaararnhem.nl onder de knop “Wijkbudget aanvragen” zijn de criteria te vinden die gelden
bij een aanvraag.
En onder de knop ‘Aanvraagformulier Wijkbudget De Laar’ is het formulier te vinden waarmee de financiële ondersteuning 
aangevraagd kan worden.

De aanvraag zal behandeld worden door het Wijkplatform.  

Voor voorbeelden van wijkinitiatieven, zie de interviews ‘Vergroenen Hofje’ en ‘Opening Speelplein Susterenhof’.

In het menu is ook een knop Burgerkracht aangegeven. Dit betreft een aparte subsidieregeling, die is ingesteld voor de 
financiële ondersteuning van activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen van bewoners in de wijk - zie de informatie 
aldaar. 

Er is in de Laar interesse voor bijvoorbeeld onderwerpen als jeugd, spelen, ontmoeting, zwerfvuil en verkeersveiligheid. 
Wijkbewoners (en organisaties) kunnen met elkaar in contact gebracht worden gebracht. Ook het Team Leefomgeving van 
de gemeente Arnhem wil graag samenwerken met bewoners en organisaties om de wijk positief te ontwikkelen.

wijkplatform

laarnieuws
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Zoek	de	6	verschillen De oplossing vind je op p. 19

Soms heeft iemand net wat meer ondersteuning nodig om 
zijn dagelijkse zaken weer op te pakken. Deze hulp heeft men 

nodig omdat dit (tijdelijk) niet lukt. Wij bieden professionele 
ondersteuning aan volwassen vanaf 18 jaar en ouder die hulp 

en advies kunnen gebruiken. De zorgvraag kan betrekking 
hebben op verschillende levensgebieden, denk aan financiën, 

geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, werk, netwerk 
en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning 

zich op één of meerdere van deze levensgebieden richten.  

Met individuele begeleiding zorgen wij ervoor dat men zoveel 
mogelijk zelf zijn eigen zaken kan blijven regelen. MoteZ staat 
voor professionele ondersteuning op maat, waarbij rekening 

wordt gehouden met de balans tussen draagkracht en draaglast. 
Ambulante ondersteuning kan helpend zijn om weer grip te 

krijgen op eigen leven. Wij zoeken samen met de persoon naar 
mogelijkheden om de situatie te verkennen.  

Voor meer informatie kijk op www.motez.nl 

“Samen doen wat nodig is en zelf 
de regie pakken waar mogelijk”

laarnieuws
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kerstmarkt	de	steenen	camer	
in	“charles	dickens’	style”
U bent weer welkom om tijdens de Kerstmarkt uw producten te 
presenteren.
Na een succesvolle Oogstmarkt op 25 augustus zijn wij weer volop 
bezig met de voorbereidingen voor de Kerstmarkt, wederom in Charles 
Dickensstijl.

Wanneer: zondag 8 december a.s. van 12:00-17:00uur
Waar: Hannesstraatje 2a Arnhem, de toegang is gratis.

Wat kan men verwachten 
De drie boerderijschuren worden prachtig verlicht en een lint met lichtjes 
voert bezoekers langs vele opgetuigde kramen met kerst-, winterspullen 
en cadeauartikelen, kerstbomen en (warme) lekkernijen, zoals glühwein, 
oliebollen, poffertjes, erwtensoep etc.

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten en is de Kerstman aanwezig met 
cadeautjes. Er is live muziek met o.a. onze huisband: De Telers + koren. Kortom, wederom een geweldig Kerstevenement 
voor het hele gezin lekker dicht bij huis 

Huren van een kraam: €24.50 inclusief boven-en achterzeil. Er is grote belangstelling voor het huren van een kraam dus 
wees er snel bij met uw aanmelding VOL=VOL

Aanmelden via onze website: 
http://www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders
Hebt u vragen bel of stuur een whatsapp bericht naar: 
Willy Knelissen (06-54715126)of  Ludo Berendsen (06-50624111) of mail naar markt@btv-elderveld.nl. 
Bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) worden de kosten in rekening gebracht. Je kunt de materialen dan (laten) 
halen om thuis het werkstuk te maken.

Vergoeding	voor	aardgasvrij	
maken	van	woningen
Arnhemse particuliere huizenbezitters. die voorop willen lopen bij het afsluiten van hun woning van het gas, verdienen 
een steuntje in de rug. Daarom heeft de gemeente Arnhem een financiële regeling uitgewerkt om deze pioniers te 
ondersteunen. 

Het gaat om een bijdrage van maximaal 600 euro per huishouden. In totaal is er voor deze regeling 33.000 euro 
beschikbaar. Particuliere woningeigenaren, die nu al zelf hun woning aardgasvrij maken, ontvangen een rekening van de 
netbeheerder voor het daadwerkelijk afsluiten van de aardgaskraan. Dat gaat gemiddeld genomen om een paar honderd 
euro per gasaansluiting. Om deze pioniers aan te moedigen heeft de gemeente Arnhem besloten een aanzienlijk deel 
van deze afsluitkosten te vergoeden. In ruil daarvoor vraagt de gemeente deze pioniers om mede-ambassadeur te zijn 
voor gasloos wonen. Bijvoorbeeld door af en toe hun woning open te stellen voor Arnhemmers, die vragen hebben over 
gasloos wonen. 

Hoogte vergoeding 
De vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt varieert. Bewoners van een flatwoning ontvangen maximaal 300 
euro en bewoners van een laagbouwwoning maximaal 600 euro. Dat heeft te maken met het verschil in kosten, die de 
netbeheerder rekent voor het afsluiten van een flat (gestapelde woning) of een laagbouwwoning. 

Aanvragen 
Aanvragen voor deze financiële tegemoetkoming kunnen vanaf 1 november 2019 worden ingediend via de website 
arnhemaan.nl. De tegemoetkoming in de kosten geldt met terugwerkende kracht voor afsluitingen vanaf 1 januari 2019. 
De regeling geldt tot 1 januari 2022 of tot het moment dat het budget op is. 

	

Foto: Niek van Veen - Aerts
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   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

  

 

            

 

TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

 
Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
Postcode:………….Geb.datum:…………. 
Tel.nummer:………………………………. 

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

          Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”,  Randweg 2    
                                           6845 AC  Arnhem (tav wijkvereniging)  
                  Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
          Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54 

 
 

   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

Bel voor een vrijblijvende offerte
Huissen

Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708

Email: f.kemp1@chello.nl
www.kempschilderwerken.nl

Op zoek naar kinderopvang 
in Arnhem-Zuid?
Dagelijks zijn onze ervaren en enthousiaste pedagogisch 

medewerkers in de dagopvang en bso bezig met de 

ontwikkeling en groei van 0-12 jarige kinderen. Met leuke 

activiteiten. Binnen en buiten! Via ons online platform Mijn 

Kind houden wij ouders met foto’s en korte verslagen op de 

hoogte van de belevenissen van hun kind.

In Arnhem-Zuid heeft Partou 5 ruime, lichte vestigingen. 

Prima bereikbaar vanuit Schuytgraaf:

-  Emily Bröntesingel 1a 

-  Pythagorasstraat 9

-  Brabantweg 107

-  Venlosingel 218

-  Mr D.U. Stikkerstraat 124

Kijk voor meer informatie over de vestigingen en een 

vrijblijvende rondleiding op www.partou.nl.



beheerder	sezgin	is	het	gezicht	van	sporthal	de	laar
Een kijkje in zijn keuken
Niet iedereen weet misschien dat het beheer en onderhoud 
van sportaccommodaties valt onder Sportbedrijf Arnhem. 
Een heel team van beheerders en technici zorgt ervoor dat 
de sporthallen, sportvelden en playgrounds elke keer weer 
klaar zijn voor gebruik. Bij een aantal van onze sporthallen 
zijn vaste beheerders aanwezig. Collega’s die met hart voor 
het werk zorgen dat ‘hun’ hal schoon, opgeruimd en veilig 
is voor de gebruikers.

We nemen een kijkje in het dagelijks leven van één 
van hen: Sezgin.
Wat doet hij en wat maakt zijn werk interessant en leuk?
“Ik ben al 9 jaar beheerder bij sporthal De Laar in Arnhem-
Zuid. Meestal ben ik hier op maandag, dinsdag, woensdag 
en in het weekend. De andere dagen werk ik in sporthal 
Elderveld en sportcentrum Valkenhuizen. Als gastheer is 
toezicht houden mijn hoofdtaak en ik zorg dat alles schoon 
en netjes is. We worden hiervoor ook opgeleid. Anders 
kun je je werk ook niet professioneel uitvoeren vind ik. 
Het leuke aan mijn werk is dat het afwisselend is, dat alles 
lekker loopt. Ik help de klanten met op- en afbouwen als 
het nodig is. Daardoor heb ik ook hele leuke contacten 
opgebouwd. Je kent elkaar, leert van elkaar. Daar krijg 
ik energie van. Het motiveert me als ik alles netjes heb 
geregeld voor de bezoekers, dat ze tevreden zijn. Ik hou 
van mijn werk en ga elke dag met positieve zin van start.”

Rijdend beheer
We hebben ook een aantal sporthallen waar geen 
beheerder is. Natuurlijk moeten we daar wel regelmatig 
naar toe om te kijken of alles weer op z’n plek staat, of 
er geen rotzooi ligt of dat er iets kapot is. De volgende 
gebruiker verwacht namelijk wel dat ze in een schone en 
opgeruimde zaal kunnen sporten.

De gebruikers van De Laar
We hebben allerlei soorten gebruikers die op vaste 
tijden en dagen gebruik maken van de zaal. RSVV 
is er met seniorensport, er trainen volleybal- en 
basketbalverenigingen. Bushi is er ook elke week. 

En overdag zijn er vooral basisscholen in de zaal met 
hun gymlessen. Maar er zijn ook evenementen, zoals 
bijeenkomsten van de leefstijlcoaches bijvoorbeeld, het 
Paastoernooi van badminton of turnwedstrijden. Je hebt 
elke keer met andere mensen te maken.
Een tijdje geleden hadden we overlast van rondhangende 
jongeren. Er waren vernielingen en ze klommen op het dak. 
Dat kan natuurlijk niet. Ik spreek ze dan daarop aan. Wel 
op een respectvolle manier. Het heeft geen zin om agressief 
te reageren in zo’n situatie. Tegenwoordig gaat het beter, 
gelukkig, want het is niet prettig voor de bezoekers.

De hal zelf
Sporthal De Laar is pas verbouwd en heeft een nieuwe 
vloer gekregen. Op het dak liggen zonnepanelen, waardoor 
het helemaal stroomneutraal is.
De sporthal heeft 1 grote zaal die je op kunt delen in 3 
aparte delen. Het is geschikt voor bijna alle zaalsporten. 
Ook een zaal huren?
Kijk op: www.sportbedrijfarnhem.nl/locaties voor meer 
informatie.

Tekst en foto: Petra de Kramer, Sportbedrijf Arnhem

Volkstuinen	te	huur
Bij de Biologische volkstuinverenging Elderveld komen begin 2020 diverse volkstuinen vrij. 

Hebt u interesse, meld u dan aan bij Hans Knelissen, Ledenadministratie@btv-elderveld.nl .  
Of kom u zelf direct inschrijven op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in ons verenigingsgebouw “De Schuur”, 
Hannesstraatje 2a 6843 NV  Arnhem (zijstraat van de Drielsedijk).

Er zijn tuinen van 50, 75 en maximaal 100 m² beschikbaar.
Voor nadere informatie over onze vereniging kunt u terecht op www.btv-elderveld.nl

Oplossing pagina 16

1. Bord konijn en varken

2. Extra bloemblaadje

3. Kip met kop

4. 2 tafelbouten

5. Verdwenen pootveren

6. Verboden toegang
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Van	de hak	op	de tak	 Mart v.d. Burgh 

De VN hebben 2 december uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag van de Afschaffing van Slavernij. Slavernij is een 
toestand waarin een mens eigendom is van een ander of als zodanig wordt behandeld en daardoor geen rechten heeft of 
kan uitoefenen. Het boek “De Negerhut van Oom Tom” veranderde destijds de publieke opinie.
Maar slavernij is helaas moeilijk uit te bannen. Wat te denken van gedwongen huwelijken, mensenhandel, seksuele 
uitbuiting, kinderarbeid of kinderen inzetten in gewapende conflicten e.a. Wereldwijd lijden nog heel veel mensen onder 
slavernij! In elk land, ook in ons land, kun je wel een vorm van slavernij aanwijzen!

Tunnels onder Burg. Matsersingel 
Op alle 4 de toegangen tot de fietsrotonde in de tunnels 
staan nu haaien-tanden voor jouw veiligheid. Ben je op 
brommer of fiets de 
haaien-tanden voorbij, 
dus letterlijk op de 
rotonde, dan heb je 
voorrang. Maar de 
rotonde is klein. De 
toegangswegen lopen 
omlaag. Het zicht naar 
links en rechts is slecht. 
Als je de rotonde op 
sjeest, dan riskeer 
je een botsing. Rem 
eerst af. Een bekend 
spreekwoord is: “Liever 
wat later thuis dan 
eerder in het ziekenhuis”.  

Regen ná Wolkbreuk

maar dan bij de brandweer. 
Daar regende het 
meldingen. Over straten 
die blank stonden, 
ondergelopen  kelders e.a..
Op 12 juli 2019 viel er in 
ons kikkerland in een paar 
uur tijd regen voor een hele 
maand! Moe?

Ga dan op zo’n steen zitten, 
dat is prettiger dan op de 
stoel .Die is al bezet door 
schimmels.

Geschubde inktzwam.
De hoed van deze 
paddenstoel heeft 
schubben. De hoed is 
eerst mooi wit, zoals op 
de foto, maar scheurt 
later en wordt zwart. 
Heeft een holle steel 
met een ring er op. 
In de groei zuigt de 
inktzwam veel vocht 
op. Het overschot moet 
ie kwijt en dat hangt 
als druppels onderaan 
de hoed. Prachtige rode 
druppels. Dit exemplaar 
stond alleen in de 
berm. Maar ze staan 
meestal in groepjes. 

Kunnen we veilig oversteken?

Eén zwaan heeft duidelijk verkeerslessen gehad. Die richt 
zich op om beter te kunnen zien of er verkeer aan komt!
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biënnale	gelderland	2019	–	de	relatie	mens	en	natuur	
Vanaf 10 oktober is in Arnhem én Nijmegen de Biënnale Gelderland 2019 gestart. De Biënnale Gelderland is hét podium 
voor hedendaagse beeldende kunst in en vanuit Gelderland. Met Seelenwanderung zoekt zij de grens tussen mens en 
natuur op, en de betekenis hiervan in de Gelderse kunst. Voor het eerst organiseren Museum Het Valkhof en Museum 
Arnhem de Biënnale samen, Productiehuis Plaatsmaken is als curator geselecteerd.

Seelenwanderung
In deze bijzondere editie van de Biënnale Gelderland staat de complexe relatie tussen mens en natuur centraal. De nietige 
mens die wil heersen over de altijd woekerende natuur door in te perken, te snoeien, omheinen en dwingen, ziet zichzelf 
gesteld voor klimaatproblemen, natuurrampen die hij niet langer in de hand heeft. Het laat de kunstenaar, die de natuur al 
eeuwenlang inzet als metafoor, als spiegel voor de ziel en voor de mens als soort, niet ongemoeid.

Arnhem en Nijmegen
De Biënnale Gelderland 2019 vindt plaats in het najaar en bestaat dit keer uit twee hoofdtentoonstellingen. In de 
binnenstad van Arnhem wordt van 10 oktober t/m 24 november werk in de openbare ruimte langs de Jansbeek 
gepresenteerd, dat door de geselecteerde kunstenaars speciaal voor de gelegenheid gemaakt wordt. In Museum Het 
Valkhof is van 10 oktober 2019 t/m 4 januari 2020 werk van dezelfde kunstenaars te zien dat context biedt voor de 
tentoonstelling in Arnhem.

Satellietprogrammering
Buiten de hoofdtentoonstellingen in Arnhem en Nijmegen ontwikkelen Studio Omstand (Arnhem) en Expoplu (Nijmegen) 
een autonome tentoonstelling, gerelateerd aan het thema. Ook worden diverse activiteiten rondom het programma 
georganiseerd. Kijk voor het volledige programma op www.biennalegelderland.nl  

Geselecteerde kunstenaars Biënnale Gelderland 2019
Zestien kunstenaars leveren hun werk aan voor zowel Arnhem als Nijmegen; 
Frank Bruggeman, Mirka Farabegoli, Gijs Frieling, Roos van Haaften, Seet van Hout, Karlijn Janssen, Aldwin Lehr,  
Thijs Linssen, Erik Mattijssen, Erik Odijk, Maria Roosen, Rob Sweere, Gerda ten Thije, Isolde Venrooy, Gijs Verhoofstad en 
Rob Voerman.

arnhemse	peuters	kunnen	langer	naar	opvang	
Vanaf september kunnen in Arnhem alle kinderen vanaf twee jaar 14 uur peuteropvang per week krijgen (was 12 uur). 
De gemeente Arnhem is daarmee één van de eerste gemeenten in Nederland waar dit aanbod geldt. Uniek is dat het 
aanbod in Arnhem geldt voor kinderen mét en kinderen zonder taal- of leerachterstand. Om deze mogelijkheid aan ouders 
van jonge kinderen onder de aandacht te brengen start de gemeente een campagne. Wethouder Hans de Vroome van 
Jeugdzaken heeft daarvoor op woensdag 18 september het startsein gegeven. 

Arnhemse peuters kunnen op 50 locaties in de stad terecht voor peuteropvang. De gemeente is van mening dat 
peuteropvang goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het helpt jonge kinderen beter denken, leren en 
bewegen. Kinderen krijgen de begeleiding of de uitdaging die ze nodig hebben. Ook ontmoeten peuters andere kinderen 
om samen mee te spelen en wennen ze aan een andere omgeving dan thuis. Kinderen ontwikkelen zich zo spelenderwijs, 
zodat ze straks goed voorbereid naar de basisschool gaan. 

Campagne 
De campagne legt de nadruk op de leuke én leerzame kanten van peuteropvang en dat het een goede opstap is voor 
de basisschool. Alle ouders met en verzorgers van jonge kinderen hebben in de week van 23 september een brief en 
een folder ontvangen over peuteropvang. Die folder komt ook in meerdere talen op de website te staan. Ook is er een 
animatie gemaakt en volgen berichten op social media.
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bestuur	wijkvereniging	de	oostelaar
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
www.oostelaar.nl
Voorzitter: Dennis van der Steldt,  06-13447505
Secretaris: Monique Bergers
Penningmeester: Annie Folman
Alg. bestuurslid: Anja Spanbroek
Alg. bestuurslid: Wim van Wijk
Asp. bestuurslid: Tiny Sijbrandi

basisscholen	Venlosingel
Toermalijn (chr.), 381 01 55 
Anne Frank, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
basisscholen	brabantweg
De Laarakker (r.k.), 383 06 64
De Expeditie, 381 38 62
peuterspeelzaal	moriaantje
Randweg 2 (De Kroon), 383 00 67
peuterspeelzaal	de	trommelaar
Brabantweg 115, 381 43 89

wijkteam	elden/de	laar
Kantoor: Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 
6845 BH  Arnhem, 088 - 226 00 00 
team	leefomgeving,	Kantoor: Rijnbrink,
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem,	
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
Noortje Ruisbroek, 377 51 36
Harm-Jan Kuipers, 377 51 28
wijkplatform	de	laar,	
delaararnhem@gmail.com,  
website: www.delaararnhem.nl
opbouwwerk	rijnstad,	
Kevin Janssen, Elderveld, De Laar,
06-31976101, aanw.:di-woe-do                            
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
Jongerencentrum	motion,	06-83072195

storingen	(gratis	bellen,	dag	en	nacht)
Liander: gaslucht, stroom-, gas- en meterstoringen,
0800-9009
Vitens: water, 0800-0359
politiebureau	beekstraat	39
van 9.00-21.30 uur, 0900-8844
bureau	Zuid	groningensingel	94-96
Gebiedsagent Laar Oost: Wilbert Reijnen
Gebiedsagent Laar West: Arno Nieman
brandweer,	355 61 11
noodgevallen:	112

diëtistenpraktijk	new	life
Bredasingel 54, 06-18094249
Fysiotherapie/manuele	therapie	
de	laar
Ginnekenstraat 10, 381 08 00
Zeelandsingel 40, 381 69 96
Verloskundigen	praktijk	puur
Vroedvrouwen
Venlosingel 54, 3811795, www.puurvroedvrouwen.nl
maatschappelijk	werk
hulpverlening@rijnstad.nl, 312 77 00
spreekuren ma+wo 9.00-11.00 uur
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
sociale	raadslieden
hulpverlening@rijnstad.nl, 312 79 99
Meldpunt Kindermishandeling, 442 42 22
kantoor	hulpverlening
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 312 77 00
tel. spreekuur, ma+wo 9.00-11.00 uur: 312 79 99 
woensdag op afspraak via rijnstad.nl/afspraak
raad	voor	de	kinderbescherming
322 65 55
st.	thuiszorg	midden	gelderland
(STMG) 088 - 456 09 00
Jeugd-	en	gezondheidscentrum	0-4	jr.
MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2
088-3556500 Afspreken 8.00-12.30 uur
steunpunt	gaanderij
Driemondplein 1, 381 02 65
buurtbemiddeling	arnhem
tel. 351 99 41, 06-29427944, ma-do 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl

dierenarts
Dierenkliniek Arnhem Zuid-West, Woudrichemstraat 2-4, 
381 21 80
dierenambulance,	364 91 11

wijkcentrum	en	zaalverhuur	
boerderij	de	kroon
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
beheer/verhuur, 9.00-16.00 uur, 381 00 69
www.boerderijdekroon.nl, info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij
Marion Klomp:  026-202 21 90
marion@zorgboerderijdekroon.nl

medisch	centrum	insula	batavorum
Randweg 1-5
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl   381 60 11
Tandartsenpraktijk, 381 75 17
Cranio Sacraal Therapie, 06-53949073
Psychologenpraktijk, 381 77 29
Haptotherapie, 443 00 19
huisartsenpraktijk,	Bredasingel 54: 381 51 59
huisartsengroepspraktijk	de	laar
Ginnekenstraat 16, 381 05 00
huisartsendienst
buiten kantooruren: 0900-1598
sho	centra	medische	diagnostiek
www.sho.nl, 088-9997181
apotheek	de	laar,	Bredasingel 145, 381 34 69
tandartsen	
Ginnekenstraat 10-12, 381 59 47
Tandartspraktijk Radic, ma-do 9.00-13.00 uur
Aalburgstraat 108, 389 15 16

Agenda wijkvereniging De Oostelaar

Koffie-ochtend 
SWOA/WV
10.00 – 12.00 uur
woensdagochtend, 
met uitzondering van 
elke 3e woensdag dan 
is er Bingo 50plus

Inloopmiddag en 
jokeren
13.30 – 15.30 uur
Irene Baumann, 
3812371
elke vrijdagmiddag

Bingo 50plus 
elke 3e woensdag van 
de maand let op, 
gewijzigd tijdstip!
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 
3818556
20 nov, 18 dec

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
14 dec (kerstbingo)

Breien voor goed 
doel,  
10.00 – 12.30 uur
26 nov, 10 en 17 dec

Badminton  
10.00 – 11.30 uur
Harry Aalbers, 
06-51829964
elke woensdag
Adres:  
Sporthal De Laar
Brabantweg 115

Mandala tekenen, 
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,  
381 85 56 
Ineke Bretz, 
06-31960079
25 nov, 9 dec

Agenda  
wijkcentrum De Kroon

Dinsdag: Gitaarles
14.00–18.00 uur
tel. 381 68 48

Donderdag:
Wijkteam 
Elden/De Laar
spreekuur 
13.00 – 15.00 uur

Donderdag & 
Dinsdag
Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

Wie, wat, waar

gem.	openbare	ruimte,	377 43 27
servicelijn	gem.	arnhem,	0900-1809
suez	grofvuil, www.afvalbalie.nl
suez	afvalinzamelaar,	0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)
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tarieven	advertenties	“laarnieuws”:	zie	www.oostelaar.nl

IEDERE ZONDAG 
OPEN

 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

wINtER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

Kenko Taiso



Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

STAP IN JE TOEKOMST
 dagopvang  peuterwerk  buitenschoolse opvang  skar.nl  0900 - 23 57 527


