
LAARNIEUWS
w w w.oostelaar.n l  38e jaargang •  februari 2020 • no. 1DE OOSTELAAR

WIJKVERENIGING

Wijkblad voor De Laar

• LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID (STAND VAN ZAKEN)
• SPONSORS BEDANKT
• PUBQUIZ



2

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

  

 
 

EEN RESTAURANT MET MEER ORIGINELE CHINESE SPECIALITEITEN EN BIJZONDERE MENU’S

Speciale actie op zaterdag en zondag:
Chinees-Indisch buffet met ongeveer 20 gerechten:

Onbeperkt eten voor 
Volwassenen voor € 12,50 Kinderen tot 10 jaar € 6,50

Reserveren gewenst / niet geldig op feestdagen

Nieuw “Fong Sho”

Heeft u een feestje thuis of op het bedrijf? Onze Cateringservice wil dit graag voor u verzorgen!

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

Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur
Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.



Wijkblad voor De Laar

Van de redactie
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar 
komen er weer verschillende onderwer-
pen aan bod. Eén van de onderwerpen is 
verduurzaming. 

In De Laar is vorig jaar een werkgroep 
“verduurzamen De Laar” gestart, bege-
leid door opbouwwerker Kevin Janssen 
van Rijnstad. De hieruit voortkomende 
werkgroep “meer groen in De Laar” 
doet verslag van de metamorfose van 
een stukje gemeentetuin.
Verder blijkt uit onderzoek o.a. dat in 
Arnhem een groot tekort aan nieuw 
te bouwen sociale huur- en betaal-
bare koopwoningen. In het kader van 
de combinatie sociale huurwoning en 
duurzaam, energiezuinig bouwen met 
respect voor het milieu werd al in 1992 
het unieke project Polderdrift opgericht 
in Rijkerswoerd. Daar zijn toen 40 duur-
zame sociale huurwoningen gebouwd. 
De productie van de bouwmaterialen 
mocht weinig milieu-belastbaar zijn. En 
de gebruikte bouwmaterialen moes-
ten recyclebaar zijn. De woningen zijn 
voorzien van zonneboilers, een uniek 
watersysteem en heel goede isolatie. 
Bewoners van Polderdrift gebruiken 
regenwater om de kleren te wassen. 
Afvalwater uit wastafels, douches en 
keukens loopt via een zuiveringsbassin 

(grindbak met rietbeplanting) naar de wc 
om door te spoelen. De woningen van 
Polderdrift liggen in het uiterste zuiden 
van Arnhem, in de wijk Rijkerswoerd. Je 
vindt de woningen aan de Ank van der 
Moerdreef, de Hans Tiemeijerhof en de 
Mr J.M. de Kempenaersingel. 
Ideeën uit dit bouwproject uit de vorige 
eeuw zijn heel actueel voor nu en de 
toekomst.
Wie wil weten welke initiatieven er in 
De Laar spelen op het gebied van de 
energietransitie kan terecht op de web-
site www.arnhemaan.nl . Daar zijn de 
verhalen van Arnhemse wijken vanuit 
de thema’s energie en duurzaamheid in 
kaart gebracht. Of kom naar de infor-
matieavond van bewonersinitiatief “De 
Laar Energiebewust”, zie uitnodiging op 
pagina 19.

Na de in september vorig jaar gehouden 
bijeenkomst “Leefbaarheid en veiligheid 
in De Laar” doet team Leefomgeving 
nu verslag van de stand van zaken ten 
aanzien van de toen genoemde aan-
dachtspunten. 

Ook de overige artikelen zijn het lezen 
waard. Hebt u zelf iets interessants te mel-
den? Mail het naar: redactie@oostelaar.nl 

Van de voorzitter
Beste lezers van Laarnieuws. Het is 
misschien wat aan de late kant, maar 
namens alle bestuursleden en vrijwilligers 
wensen we u een gezond en vooral 
liefdevol 2020 toe.

Wij hebben als bestuur inmiddels de 
eerste bestuursvergadering weer gehad 
en hebben onder andere onze vaste 
activiteiten doorgenomen. Deze gaan 
we, als het aan ons ligt, dit jaar gewoon 
weer organiseren. Denk hierbij aan de 
maandelijkse bingo (elke 2e zaterdag 
van de maand), de 50+ bingo (elke 3e 
woensdag van de maand van 10.00 – 
12.00 uur), de maandelijkse creatieve 
workshops, de Pubquiz, Koningsdag, de 
Dag van de Laar en het Sinterklaasfeest. 
Informatie over de kraamverhuur voor 
Koningsdag zal gepubliceerd worden in 
Laarnieuws no. 2. De Dag van de Laar zal 
dit jaar totaal anders van opzet worden 
dan u van ons gewend bent. 

Zodra we de plannen helemaal rond 
hebben kom ik hier later in het jaar op 
terug.

Via deze weg wil u alvast uitnodigen 
voor de algemene ledenvergadering 
op maandag 6 april. De agenda voor 
deze vergadering wordt opgenomen in 
Laarnieuws no. 2 en komt ook op de 
website te staan.

Ook wil ik nogmaals onder de aandacht 
brengen dat wij altijd op zoek blijven 
naar vrijwilligers, mensen die het leuk 
vinden om hun steentje bij evenementen 
in de wijk bij te dragen. Hebt u interesse, 
mail dan naar info@oostelaar.nl.

Veel leesplezier. 
Dennis van der Steldt.
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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



Leefbaarheid en veiligheid in De Laar (stand van zaken)
Eind augustus organiseerde team leef-
omgeving een bijeenkomst over leef-
baarheid en veiligheid in De Laar, in 
boerderij De Kroon. De grote opkomst 
werd geprezen door burgemeester 
Marcouch. Veel zaken zijn besproken. 
Dit is ook terug te lezen in het artikel 
dat is gepubliceerd op de website van 
De Laar: www.delaararnhem.nl/bijeen-
komst-leefbaarheid-en-veiligheid

De besproken punten zijn onder te 
verdelen in vier thema’s:
- Handhaving / verloedering
- Overlast Jeugd
- Gevolgen van verkamering
- Verkeer/ parkeerproblematiek

Deze thema’s hebben blijvende aan-
dacht. In dit artikel lichten we de 
stand van zaken rond deze thema’s 
toe.

Handhaving/verloedering
Een prettige openbare ruimte is 
belangrijk voor u. Een aantal punten 
hebben de volle aandacht. Zo bestaat 
er ergernis over het zwerfvuil en hon-
denpoep in De Laar. Er is een actieve 
werkgroep ‘De Laar Schoon’, die 
vele acties onderneemt, om mensen 
bewust te maken van een schone leef-
omgeving. De gemeente waardeert 
deze inzet enorm en zal dit ook altijd 
ten volle ondersteunen.
De gemeente heeft ook met de aan-
nemer Dolmans afspraken over het 
onderhoud van de openbare ruimte. 
Zo zal Henry Oost, de buurtconciërge 
van Dolmans, met bewoners kijken 
waar de openbare ruimte beter kan 
worden onderhouden. De buurtconci-
erge is te volgen op facebook:  
www.facebook.com/debuurtcon-
cierge.arnhemzuid.5 
Afgelopen jaar heeft de gemeente 
een aantal groenvakken opgeknapt 
in De Laar. We gaan er in het nieuwe 
jaar mee door, omdat er nog steeds 
groenvakken zijn die er verloederd bij 
liggen. 
Er wordt door bewoners ook gevraagd 
om extra handhaving. De capaciteit 
van de afdeling handhaving is helaas 
beperkt. Team Leefomgeving wil dit 
in 2020 verbeteren. De handhavers 
zetten nu vooral in op de meldingen. 
Dus als u bijvoorbeeld een afvaldum-
ping aantreft, wilt u dit dan melden? 

Dat kan via: www.arnhem.nl/melding 
doen. U kunt ook telefonisch melden 
via het rechtstreekse servicenummer 
van de gemeente Arnhem:  
0800-1809.

Overlast Jeugd
Op sommige plekken in de wijk wordt 
overlast ervaren van de jeugd. Soms is 
het geluidsoverlast, maar ook overlast 
van hanggroepen die vuil achterlaten. 
In gesprek met de gemeente of politie 
moet dan naar een oplossing worden 
gezocht. In De Laar hebben we een 
straathoekwerker (voor de jongeren 
die ook zorg nodig hebben) en een 
ambulant jongerenwerker van welzijn-
sorganisatie Rijnstad, die de jongeren 
op straat spreken. 
Het liefst verbinden we de jongeren 
aan het talentcentrum De Motion aan 
de Brabantweg. Daar worden diverse 
activiteiten voor de jongeren, vooral 
gericht op persoonlijke ontwikkeling, 
georganiseerd.

Gevolgen van verkamering
De gevolgen van de huisvesting van 
arbeidsmigranten zijn ook uitgebreid 
besproken tijdens de bewonersavond. 
Het is goed dat bewoners deze zorgen 
kenbaar maken. Er zijn nu nog weinig 
regels voor deze groep. Het bouwbe-
sluit heeft wel eisen ten aanzien van 
overbewoning. Per persoon dient er 
in een woning 12m2 gebruikersop-
pervlakte te zijn. Als er sprake is van 
overbewoning of illegale situaties 
kan contact worden opgenomen met 
de gemeente. Sinds vorig jaar kan 
de burgemeester bijvoorbeeld een 
gedragsaanwijzing opleggen als er 
sprake is van ernstige vormen van 
woonoverlast. 
De gemeente is wel gestart met het 
maken van beleid over verkamering of 
splitsing van woningen. De bewoning 
van arbeidsmigranten in een woning 
kan worden gezien als verkamering. 
Ten aanzien van arbeidsmigranten (en 
andere personen die vaak in kamers 
wonen) zullen er zaken worden afge-
sproken over het minimale gebrui-
kersoppervlak per persoon en goed 
verhuurderschap.

Verkeer/ parkeerproblematiek
De ruimte om te parkeren is op som-
mige plekken in de wijk beperkt. Het 

liefst parkeren mensen hun auto zo 
dicht mogelijk bij hun huis. Maar soms 
moet dan uitgeweken worden naar 
een parkeerplaats verderop. Uiteraard 
mogen geparkeerde auto’s niet de 
doorgang beperken, zodat de hulp-
diensten er niet meer door kunnen. 
Hier kan melding van worden gedaan 
bij de politie of bij handhaving van de 
gemeente. 
Extra parkeergelegenheid gaat vaak 
ten koste van bomen/groen. Dit gaat 
in tegen de doelen op het gebied van 
klimaatbestendigheid (bijvoorbeeld 
wateroverlast en hitte). Daarom is de 
gemeente daar geen voorstander van. 
Hard rijden wordt ook als aandachts-
punt benoemd door diverse bewoners. 
Wanneer er groot onderhoud plaats 
vindt aan wegen kan er gekeken wor-
den of verkeersremmende maatrege-
len, zoals drempels, genomen kunnen 
worden. De gemeente kan daarnaast 
zorgen voor smileyborden. Maar ook 
de politie kan inzetten op snelheids-
controles. Op verzoek is dat onlangs 
ook gedaan op de Batavierenweg. 
Daarbij zijn er helaas altijd mensen 
die menen even flink gas te kunnen 
geven. Elkaar aanspreken op gedrag 
is lastig, maar blijkt dikwijls ook een 
goede manier om het probleem op te 
lossen.

Tot slot
Helaas gebeuren er soms ernstige 
feiten in De Laar. Het is lastig om 
dit helemaal te voorkomen. Daarom 
vragen wij ook aan u om alert te zijn 
en als u iets verdachts ziet dit te mel-
den bij de politie. Ook hebben veel 
buurten what’s app buurtpreventie. 
De beheerders van deze appgroepen 
vormen ook weer een groep waar 
de politie in zit. Zo blijven we samen 
waakzaam over de wijk. De belang-
rijke thema’s in de wijk worden door 
werkgroepen, wijkagent en/of team 
leefomgeving opgepakt. Maar zoals 
ook tijdens de bewonersbijeenkomst 
besproken is, ligt er tevens een verant-
woording bij wijkbewoners om samen 
dingen op te lossen. Wij werken graag 
met u samen om de wijk leefbaar te 
houden. 

Team Leefomgeving De Laar-Elden
Voor vragen, neem gerust contact op via:  
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

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! 

DARTERS GEZOCHT
 Beginners, gevorderden, veteranen 

of junioren. Word lid, neem een 
strippenkaart of kom gewoon af en toe 

langs voor een spelletje. We hebben 
een gezellige bar en spelen iedere 

vrijdag. Controleer de website  
dcdelaar.nl voor het schema. 

 
DC De Laar

Sportkantine De Laar West
Brabantweg 115
info@dcdelaar.nl



Bedankt!
Het bestuur van wijkvereniging De Oostelaar wil graag via deze 
weg alle hierna genoemde sponsoren hartelijk bedanken voor hun 
bijdragen.

Sinterklaasfeest
Woonboulevard, bijdrage voor aanschaf van cadeau’s.

Kerstbingo
Bijdrage met mooie prijzen:
Mitzy’s Hairsalon, Jumbo Michael Janssen, Etos Wilma, Bloem en Pracht (De Laar Oost),
Primera (De Laar Oost), Bakkerij Hilvers (De Laar Oost), Aaandacht Kronenburg

Opbrengst collecte Het Gehandicapte Kind, ofwel NSGK
Beste inwoners van De Laar

Afgelopen november is er weer gecollecteerd voor de 
NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind. De stichting helpt kinderen met een handicap om zo 
volwaardig mogelijk te kunnen leven.

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun gulle gift. 
Uiteraard wil ik ook alle collectanten bedanken voor hun 

tijd en inzet. De collecte heeft in De Laar € 2.717,60 
opgebracht!

Ik ben altijd op zoek naar mensen die het collectantenteam 
willen versterken. Het kost een paar uur van uw tijd in 
november. 

U kunt zich opgeven bij:
Jos Coppens, coördinator voor De Laar, tel. 381 52 16

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland
Beste inwoners van De Laar

Ook vorig jaar, van 4 t/m 9 november, is er weer bij u in de 
wijk gecollecteerd voor Alzheimer Nederland.

Wij willen u als gulle gevers hartelijk bedanken. Natuurlijk 
dank ik ook de collectanten voor hun enorme inzet! Dit jaar 
heeft de collecte € 2591,54 opgebracht in De Laar!

Wilt u meer weten over Alzheimer Nederland dan kunt u 
op de site www.Alzheimer.Nederland.nl kijken.

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. U kunt zich 
opgeven bij:
Ans den Duijf, coördinator De Laar
Tel. 381 23 39

Goed voornemen: bel gratis met gemeente Arnhem via 0800-1809
Een goed begin in 2020. Want vanaf 1 januari is de 
gemeente Arnhem gratis bereikbaar via 0800-1809. 
Arnhem is een gastvrije gemeente en daarbij hoort een 
kosteloos telefoonnummer.

De gemeente heeft alle contactinformatie op borden, flyers, 
posters, websites en brieven zoveel mogelijk aangepast. 
Maar het kan zijn dat we iets over het hoofd hebben 
gezien. Ziet u nog ergens een oud 0900-nummer laat het 
ons weten via www.arnhem.nl/melding, www.fixi.nl of 
0800-1809.

Halfjaar wennen
Arnhemmers krijgen een half jaar de tijd om aan de 
overgang van 0900-1809 naar 0800-1809 te wennen. Wie 
in die periode naar het oude nummer belt krijgt een bericht 
te horen dat het nummer is gewijzigd naar een gratis 
0800-nummer. Vanaf 1 juli 2020 is het 0900-nummer niet 
meer bereikbaar.

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
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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. 

Inschrijving 70e editie 
Ome Joop’s Tour gestart. 
De leukste fietsvakantie door Nederland!

Ome Joop’s Tour is een gezellige fietstocht 
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Net als 
bij de ‘Tour de France’ en de ‘Giro d’Italia’ 
fiets je 10 dagen lang met jouw eigen 
fiets door Nederland. Elke dag kun je 
winnaarstruien en medailles verdienen, die 
uitgereikt worden door de burgermeester 
van de stad. In een lange stoet met 
fietsbegeleiders en volgauto’s word je veilig 
begeleid door politiemotoragenten naar een 
volgende etappeplaats. Onderweg en op de 
overnachtingslocaties worden allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd en bezoeken we attractieparken zoals de Efteling. 

Op zondag 26 juli gaat de Ome Joop’s Tour van start. De kosten voor deze fietsvakantie zijn vanwege het 70 jarig jubileum 
verlaagd naar het symbolische bedrag van € 70,00. Kinderen met een Gelrepas betalen slechts € 20,00. 

Alle reden dus om je snel aan te melden voor de leukste fietsvakantie van Nederland! Voor meer informatie en aanmelden 
ga naar www.omejoopstour.nl.



Save the date! Er komt weer een Kunstcafé in Rijkerswoerd
Donderdagochtend 12 maart is er weer een Kunstcafé 55+ 
in de Hooijmaat. 
Deze keer zal natuurfotograaf Fokko Erhart een lezing 
geven. Fokko gaat graag naar buiten om foto’s te maken. 
Naast natuurfotograaf heeft hij 25 jaar gewerkt als 
beheerder/voorlichter in de Gelderse Poort (regio Arnhem 
– Nijmegen). In tegenstelling tot vele andere gebieden 
in Nederland is in deze regio de laatste decennia veel 
natuur tot ontwikkeling gekomen. Hij vindt het leuk om 
daarover te vertellen. Zijn natuurfoto’s gebruikt hij om zijn 
enthousiasme voor de natuur te illustreren. 

Successen van de Gelderse Poort
Daar waar de Rijn Nederland binnenstroomt ligt het 
natuurontwikkelingsgebied De Gelderse Poort. Begin jaren 
’90 zijn de eerste voorbeeldgebieden opgestart waarbij 
natuurlijke processen weer de vrijheid kregen. Soms is de 
natuur een handje geholpen door ontbrekende dieren als 
grote grazers te herintroduceren. De natuur heeft hiervan 

geprofiteerd. Door de natuurlijke begrazing 
is een mozaïeklandschap ontstaan. Een 
landschap waar verschillende leefgebieden 
mochten ontwikkelen zoals rivieroevers, 
stroomdalgraslanden, ruigten, struiken en 
ooibossen. Vele soorten hebben zich nieuw 
gevestigd en/of zijn in aantal toegenomen. 
Steeds meer mensen ontdekken de Gelderse Poort als 
recreatiegebied. Ze zijn van harte welkom en mogen op 
veel plaatsen zelfs vrij rondstruinen.

Zoals altijd zal er naast de lezing een muzikale bijdrage 
zijn. Het is op het ogenblik nog niet bekend wie dat 
gaat verzorgen. Nadere informatie volgt in het volgende 
Laarnieuws.

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, inloop van 10 tot 10.30 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.

Nieuw: Speelotheek Het Speelpunt bij Rozet Kronenburg
Misschien heb je het al gezien: Speelotheek het Speelpunt trekt in 
bij Rozet Kronenburg. Dat betekent dat je in deze bibliotheek vanaf 
januari niet alleen boeken, maar ook speelgoed kunt lenen.
Vanaf 1 januari zijn kinderen, die lid zijn van Het Speelpunt, ook 
automatisch lid van de bibliotheek. Zij krijgen een bibliotheekpas, 
waarmee ze speelgoed en boeken kunnen lenen. Kinderen die al 
lid zijn van de bibliotheek kunnen ook speelgoed lenen, nadat ze 
hiervoor een abonnement hebben afgesloten bij Het Speelpunt.

Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kun je terecht bij 
de speelotheek. Op speciale speelgoedservice-uren is er ook een 
medewerker van Het Speelpunt aanwezig.

Deze service-uren zijn op maandag, woensdag en vrijdag van  
14.00 – 16.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 – 12.00 uur.
Voor uitgebreide informatie en 
bijzonderheden over de prijs 
voor een speelgoedabonnement 
van Het Speelpunt: kijk op  
www.speelpunt.nl.

Speelotheek Het Speelpunt bij
Rozet Kronenburg

Misschien heb je het al gezien: 
Speelotheek Het Speelpunt trekt in bij 
Rozet Kronenburg. Dat betekent dat je 
in deze bibliotheek vanaf januari 2020 
niet alleen boeken, maar ook speelgoed 
kunt lenen! 

Vanaf 1 januari 2020 zijn kinderen die lid 
zijn van Het Speelpunt ook automatisch 
lid van de bibliotheek. Zij krijgen een 
bibliotheekpas waarmee ze speelgoed én 
boeken kunnen lenen. 
Kinderen die al lid zijn van de bibliotheek 
kunnen ook speelgoed lenen, nadat 
ze hiervoor een abonnement hebben 
afgesloten bij Het Speelpunt.

Abonnementen Het Speelpunt

Speelgoedabonnement
(gratis met Gelrepas)

Speelgoedabonnement 
groot

Leentermijn 4 weken 4 weken

Verlengen 1x4 weken 1x4 weken

Aantal materialen 3 stuks 6 stuks

Te-laat-geld per materiaal 
per dag

€0,20 €0,20

Jaarabonnement € 46,- € 60,-

Openingstijden
Tijdens openingstijden van de bibliotheek 
kun je ook terecht bij de speelotheek. 
Op speciale speelgoedservice-uren is er 
ook een medewerker van Het Speelpunt 
aanwezig. 

Deze service-uren zijn op: 

Maandag, woensdag en vrijdag: 
14.00-16.00 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur

Nieuw:
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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 
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Email: p.andriessen@wxs.nl 
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Ruimtekoers Festival komt weer naar Zuid! Jij doet toch ook mee?
Van 27 mei tot en met 1 juni is Ruimtekoers 
Festival weer terug in Arnhem-Zuid. In 
Malburgen om precies te zijn. Weet je nog? Het 
gratis toegankelijke kunst- en cultuurfestival 
waar je kunt genieten van heerlijk eten, drinken, 
kunst, theater, muziek, talks, workshops en nog 
veel meer. En wat nog leuker is: je kunt ook 
zelf meedoen! Samen maken we de stad nóg 
mooier, beter en leuker.

Wat kun je doen?
Er gaan, vanaf februari, al een aantal creatieve 
– en superleuke! - workshops van start in 
Arnhem-Zuid. Is muziek jouw ding? Werk dan 
samen met Mauro Casarini, Cassandra Onck en 
andere stadsbewoners toe naar een eindconcert 
tijdens Ruimtekoers. In de voorafgaande tijd 
kun je daarbij rekenen op bijvoorbeeld hulp 
van ervaren muzikanten, een tijdelijke mobiele muziekstudio en zes 
openbare studiosessies midden in jouw wijk. 
Of ben je meer een bouwer? Trommel dan je familieleden op en 
steek samen de handen uit de mouwen. Voor het programma 
Droomhuis zoekt Ruimtekoers mensen die met hun familie bouwen 
aan het huis van hun dromen, met lokale materialen. De creaties 
krijgen een mooie plek tijdens het festival.
Hou jij van mode en zelf kleding maken? Dan moet je zeker met 
Pauline van Dongen en Maaike Gottschal aan de slag met Zonnestof. 
Versleten kleding krijgt een nieuw leven en dat niet alleen: je gaat er 
ook nog telefoons mee opladen en lichtjes mee laten schijnen. Hoe 
dat werkt? Doe mee met Zonnestof en vind het uit!

Hoe kun je je aanmelden?
Je kunt je alvast inschrijven voor de workshops door te mailen naar 
doejemee@ruimtekoers.nl. Vermeld even je naam en welk project jou 
leuk lijkt. Het definitieve programma komt zo snel mogelijk op  
www.ruimtekoers.nl te staan. Hou onze website dus in de gaten!

Kick-off!
Nieuwsgierig geworden? En wil je wat meer over onze plannen weten voor komende editie? Kom op 12 februari naar 
de Ruimtekoers Festival kick-off. Vanaf 19.30 uur bij Sama Sama in Akker71 (Akkerwindestraat 71 in Malburgen). Het is 
ook mogelijk om je aan te melden voor de workshops tijdens deze avond. Het zou geweldig zijn als je komt, want: samen 
maken we de stad!

Ga jij tijdens Ruimtekoers Festival 2020 gratis met z’n 15-en (!) naar 
de bioscoop? 
Knetterleuk; als de zon onder is, gratis naar jouw favoriete film, ín onze buitenbioscoop, met je vrienden, familie, 
voetbalmaten of schoolvriendinnen. 

Hoe? Hartstikke simpel: dien een originele lievelingsfilm-titel in via doejemee@ruimtekoers.nl. Alle inzendingen gaan 
ouderwets op een hoop en de gelukkige winnaar wordt getrokken in april. Kom je uit Arnhem Zuid? Niet dralen, maar 
meedingen dan! Inzenden kan tot en met 31 maart 2020.
 
Ruimtekoers Festival 2020 vindt plaats van 27 mei tot en met 1 juni. Meer informatie via www.ruimtekoers.nl. 
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Workshop maart: een fleurige workshop
Wij gaan deze keer een mooi tafelbloemstuk maken. De bedoeling is dat 
wij zes oasisbollen bevestigen op drie lange bamboestokken. De bloemen 
die u kunt verwachten zijn bijvoorbeeld: roosjes, hortensia’s, ranonkels, 
fresia’s, eventueel appeltjes etc. 
De te gebruiken materialen kunnen afwijken van die op de foto. Dit is 
afhankelijk van wat we dan kunnen inkopen. Maar fleurig zal het zeker 
worden!

Zelf meenemen: ondergrond, bijvoorbeeld een langwerpige schaal  
of een stuk van een (steiger-)houten plank, lang plm. 30 cm en breed 
plm. 15 cm. 

Wanneer:   dinsdag 10 maart
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 10 februari tot uiterlijk 22 februari
Bij:   Elvira Benerink, 026-3818556

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.

Terugblik eerste Pubquiz in boerderij de Kroon
We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste pubquiz in 
november 2019. De opzet was leuk, het was gezellig en er 
waren ongeveer 60 deelnemers, verdeeld over elf groepen. 
De groepen hadden elk een naam bedacht: Kelsey, Atja, De 
Prutsers 1 en De Prutsers 2, Jonkies, Herkenbosche bollen, 
Tuinkabouterrechten, Wendrmaaran, Ratjetoe, Zeelandclub 
en De Zingende Vinken.

Er waren drie geldprijzen beschikbaar gesteld. De eerste 
prijs ging naar: De Zingende Vinken, de tweede prijs naar 
de Herkenbosche bollen en de derde prijs naar de Jonkies.

De zichtbaarheid van de powerpointpresentatie liet soms 
te wensen over. Een volgende keer zal er meer contrast 

worden toegepast en de letters zullen duidelijker leesbaar 
zijn.
De quizvragen waren niet al te moeilijk, alhoewel er bij de 
ronde over de eigen buurt matig werd gescoord.

De reactie van de deelnemers aan de Pubquiz waren 
lovend; men heeft zich prima vermaakt. Al met al voor de 
organisatie voldoende aanleiding om in 2020 opnieuw 
pubquizzen te houden. En wel op vrijdagavond 27 maart 
en vrijdagavond 6 november.
Zie hiernaast alvast een vooraankondiging van de 
eerstkomende pubquiz, waarvoor u zich al kunt opgeven. 

Graag tot ziens in boerderij de Kroon.

Overleg Kerken en Overheid Arnhem
De kerken willen er zijn voor de inwoners van Arnhem. 
Met name voor hen die eenzaam zijn, mensen die buiten 
de boot vallen, verdwaald zijn in onze ingewikkelde 
maatschappij. Kortom, hulp bieden daar waar geen helper 
is. Dat doen we met vele vrijwilligers, die vanuit hun 
christelijke inspiratie gemotiveerd zijn om medeburgers te 
helpen.

Op de website www.okoarnhem.nl is een overzicht te 
vinden van de verschillende vormen van hulpverlening 
vanuit de kerken. We hebben daarbij dezelfde wijkindeling 
aangehouden als die van de wijkteams. De vormen van 
hulpverlening zijn op de site ondergebracht onder de 

kopjes Ontmoeting, Bezoekwerk, Hulpverlening (materieel 
en immaterieel) en Zingeving. We zoeken bij hulpvragen, 
liefst in overleg met de wijkteams, naar passende hulp bij 
vormen van eenzaamheid, praktische of geestelijke zorg of 
nood. 
Soms is daarbij professionele ondersteuning nodig en 
kunnen we in overleg met de hulpvrager contact opnemen 
met deskundigen, soms kunnen onze vrijwilligers uit de 
kerken worden ingezet.

Contact met OKO: via het contactformulier op de website 
www.okoarnhem.nl
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Doe mee met deze pubquiz in boerderij de Kroon!  
Een leuk en spannend vragenspel met teams uit de  
Laar Oost en de Laar West!
Wat is een pubquiz?

Een PubQuiz wordt gespeeld door verschillende teams tegen elkaar door middel van het beantwoorden van vragen in 
diverse rondes. Een team bestaat uit 4 tot 6 spelers.

Een PubQuiz bevat meerdere vragenrondes. Elke ronde heeft een thema, bijvoorbeeld:

fotovragen , muziek, actualiteiten enzovoorts. Kortom: wat weet jij eigenlijk over jouw wijk, je stad en hoe staat het met de 
algemene kennis?

PubQuiz De Laar wordt gespeeld in 8 rondes - 80 vragen – 3 prijzen en een poedelprijs!

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden als team ( max 6 personen ) of individueel ( u wordt dan in een groep geplaatst ).  
Voor uw deelname vragen wij een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. 
Eigen consumpties meebrengen is niet toegestaan! De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Opgave kan per tel: 06-45282667, per e-mail: info@oostelaar.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 25 maart 2020!

Deze activiteit voor bewoners van de Laar West en de Laar Oost wordt u aangeboden door:

Vrijdagavond 27 maart
Aanvang 20:00 uur

reserveer in uw agenda

Pubquiz De Laar

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
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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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De LAAR-HOROSCOOP 2020

Waterman
20 januari t/m 18 februari

Komt het water tot aan je lippen? Geen 
paniek, het ebt wel weer weg. Een 
beetje hozen kan helpen. En vraag een 
watervrouw om raad.

Leeuw
23 juli t/m 22 augustus

Onderdruk als motor- of scooter 
bestuurder de drang om met brullende 
motor door de wijk te daveren. Dat is 
een leeuw onwaardig.

Vissen 
19 februari t/m 20 maart

Blijf in de wijk een beetje uit de buurt 
van sloten. Zelfs daaruit stijgen CO2-
dampen op. 
Mijdt vooral troebel water.

Maagd
23 augustus t/m 22 september

De gemeente heeft alle geboortedatums 
in de computer staan. Ambtenaren 
kunnen dus zien wie er in De Laar 
maagd zijn.

Ram
21 maart t/m 19 april

Loopt je computer vast? Ga dan niet op 
het toetsenbord zitten rammen. Overleg 
maar met een iecétéer of iecéteetje. 

Weegschaal
23 september t/m 22 oktober

6.173 mannen en 6.100 vrouwen 
woonden er in 2018 in De Laar. Mooi 
evenwicht. Maar mannen onthouden 
met hun geest, vrouwen met hun hart.

Stier
20 april t/m 20 mei

Met veel wijkbewoners stierenrennen 
door de wijk. Dat zou gaaf zijn. De 
koeien loeien van schrik en zetten het 
ook op een rennen.

Schorpioen
23 oktober t/m 21 november

Als zo’n wijkbewoner zich heel, heel erg 
kwaad maakt en paars begint aan te 
lopen wordt ie ook nog giftig. Eerst tot 
10 tellen kan helpen.

Tweelingen
21 mei t/m 20 juni

Ga niet trekken en duwen als de één de 
Brabantweg (De Laar West) wil inslaan 
en de ander de Randweg (De Laar Oost).

Boogschutter
22 november t/m 21 december

Je hebt weer een heel nieuw jaar om in 
de roos te schieten. Met jouw 
optimistische karakter gaat dat zeker 
lukken.

Kreeft
21 juni t/m 22 juli

Je bent dol op water. Maar loop dit jaar 
toch maar niet in zeven sloten tegelijk. 
En van de wal in de sloot dan? Echt niet 
doen! Op naar de Rijkerswoerdse Plas

Steenbok
22 december t/m 19 januari 2021

Je maakt een goede kans om een 
carrièresprong te maken. Springen zit 
immers in je genen. Maar spring niet van 
de hak op de tak.

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

16



Werkgroep meer groen in de Laar
Arme gemeentetuin wordt soortenrijk stukje grond.

Vier jaar geleden had ik een hoekhuis gekocht. Mijn 
huis had een ernstig gebrek aan onderhoud, maar de 
gemeentetuin was ook niet in al te beste staat. 
Het was een tuin met een enkele struiklaag met één 
struikensoort (rode kornoelje).
Hieronder groeiden geen kruiden of wilde planten en de 
vogels of insecten hadden hier ook niets te zoeken. De 
plant had te lange slappe stengels in plaats van mooie 
gevorkte takken en de dichtheid van de takken was erg 
dun. Hier wilde ik verandering in brengen. Ik zie een tuin 
voor mij met verschillende lagen, grassen, kruiden en 
struiken, die bloemen gaan produceren waar insecten 
op afkomen. De struiken moeten op den duur voor 
nestgelegenheid en voedsel voor vogels zorgen. In de 
onderste laag moeten egels hun voedsel en water zoeken 
of hun nestgelegenheid kunnen vinden. Een tuin die bijna 
geen onderhoud nodig heeft en al helemaal geen extra 
water in droogteperiodes. 
Een tuin waar spontane plantensoorten mogen opkomen 
en volwassen mogen worden.
Het zal een tuin worden waar hopelijk vele soorten planten 
zich gaan ontwikkelen, maar jammer genoeg ook vele 
planten niet. Dat uitproberen maakt het boeiend voor mij. 

Ik had contact gezocht met de gemeente en in het gesprek 
was al snel duidelijk dat ik een goed verhaal had en de 
ogen dezelfde kant op stonden. Ik mocht het stukje grond 
adopteren. Als ik hulp nodig had met iets dan mocht ik 
contact opnemen. In het begin had ik veel snoeiafval en 
dit werd dan ook heel snel opgehaald. Al snel kwam ik 
erachter dat de grond totaal niet vruchtbaar is. Er leefden 
bijna geen insecten en wormen waren ook bijna niet te 
vinden. De vruchtbaarheid moest als eerste veranderen en 
de insecten volgden wel. De struiklaag ben ik in etappes 
gaan weghalen. Zodat de straat niet gelijk tegen een kaal 
stuk aankijkt en ook voor mij kreeg het idee steeds meer 
vorm wanneer ik aan het werk was. Want deze manier 
voor tuinieren is voor mij ook vreemd. Maar ik houd van de 
natuur en door de jaren heen ben ik er ook achter dat de 
natuur zich niet aan elke regel houdt, die wij opstellen voor 
de natuur. 
Dus ben ik begonnen met de basis. De basis ofwel de 
pionier van de planten is mos en gras. Op de kale stukken 
heb ik gras gezaaid. Gras zorgt ervoor dat regenwater 
vastgehouden wordt en niet meteen wegspoelt over het 
zand of snel diep de grond in verdwijnt. Ook zorgen de 
wortels weer voor structuur en voedingstoffen in de grond.
Dit is nu het 2de jaar en zijn er kruiden en struiken geplant, 
die tegen de voedselarme grond kunnen. Deze planten 
zullen met hun wortels wat meer lucht en voeding in de 
grond brengen. Mogelijk dat deze planten het niet gaan 
overleven in de jaren die volgen, omdat de grond te rijk 
wordt. Maar ik ga het beleven.
Nu in de herfst heb ik veel van het gras omgeschept zodat 
het onder de grond kan rotten. Bacteriën, schimmels en 
insecten zullen ervoor gaan zorgen dat de structuur en 
voeding nog beter wordt. Om het gras dat weer omhoog 
probeert te komen heb ik bladeren op de kale grond 

gelegd, wat hopelijk het zonlicht aan het gras ontneemt. 
Ook zullen deze bladeren weer hun voeding aan de grond 
geven.

De bedoeling is dat er op deze plekken aankomende lente 
en zomer zaden worden gezaaid van vele kruidensoorten, 
die wij kunnen eten maar ook om insecten aan te trekken. 
Ook zullen er vergeten groenten worden geplant, deze 
zullen de taak hebben om insecten aan te trekken, zijn van 
decoratieve waarde maar kunnen ook gegeten worden.

Ook is er een groot insectenhotel aanwezig. Deze staat op 
het zuidoosten gericht en is 1,5 m breed en 1,80 m hoog. 
Ik had hem eerst op het zuiden gericht maar hier stond hij 
mijns inziens te onbeschermd. In mijn eigen tuin staat een 
nog groter insectenhotel op het oosten met een enorm 
succes van variatie en hoeveelheid aan insecten. Dus heb 
ik de middenweg gekozen. De opbouw van het hotel is als 
volgt. Twee dikke dennennaald boomstammen als rand. 
Tussen deze boomstammen heb ik een klei/zandmuur 
gemaakt; hier halen veel metselbijen hun zand weg om 
hun nesten af te dichten. Ook zijn er bijen, kevers, wantsen 
en mierensoorten die hier hun gaten in maken om een 
nest te maken. Op de muur van zand/klei is een dikke laag 
rietstengels gekomen, die de metselbijen moet aantrekken 
om hierin hun nest te maken. Op deze rietstengels heb 
ik hooi en takken verwerkt waar insecten zich kunnen 
verstoppen of hun winterslaap te houden. Afgelopen 
zomer zijn er nog weinig insecten op afgekomen maar 
hopelijk door de inbreng van de kruiden en bloemen wordt 
het interessanter.
Ook is er een zandbed aangelegd voor de solitaire wesp. 
Dit is een stukje grond dat 50 cm diep en 1,5 m lang is, 
gevuld met speelzand. Bij speelzand ga ik ervan uit dat 
het niet bevuilde grond is. Of dit het beste zand is om te 
gebruiken? Er zullen vast betere keuzes gemaakt worden 
door de kenners, maar deze informatie had ik niet.

Ook leuk om te vermelden is dat een egel afgelopen 
zomer haar jongen heeft gekregen in het hokje wat ik 
geknutseld had. Dit hokje is ingegraven en ligt achter de 
enige grote struik rode kornoelje. Het hokje is opgebouwd 
met zes stukjes planken zonder vloer. Dit om te voorkomen 
dat er water in blijft staan. Ook is er een tochtkering in 
aangebracht, waardoor er niet de hele tijd tocht tegen hun 
aanslaat als ze liggen te rusten. Het hele jaar door heb ik 
een bakje met water staan waar ze kunnen drinken.

Heeft u interesse om gezamenlijk met iemand van de 
werkgroep een keer te kijken wat dit nu inhoudt of u wilt 
(gezamenlijk) in uw omgeving een stuk “saaie” grond 
aanpakken? De werkgroep kan u voorzien van informatie 
en ondersteunt u met het realiseren van deze tuin. Ook als 
u zelf graag informatie wilt delen kunt u een mail sturen 
naar verduurzamen.delaar@gmail.com of neem telefonisch 
contact op met de opbouwwerker Kevin Janssen, 
06-31976101
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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.



Datum:   Dinsdag 11 februari, vanaf 19:30 uur 
20:00 uur start programma. Einde: 21:45 uur

Locatie:  Boerderij De Kroon

Programma:
-  Sander de Kraker, wijkbewoner en deelnemer De Laar 

Energiebewust: Welkom en introductie 20:00-20:05

-  Harm Jan Kuipers, Team Leefomgeving De Laar:  
Arnhem gaat van het gas af, wat kunnen bewoners van 
De Laar verwachten? – 20:05-20:25

-  Hoe verduurzaam je je huis? Praktische informatie  
voor koop- en huurwoningen. 20:30-20:50

- Pauze 20:50-21:05

-  David Willemsen, Arnhem AAN Hoe ondersteunt de  
gemeente de energietransitie op wijkniveau.  
Van warmtewandeling tot appeltaartgesprek. 21:05-21:25

-  Welke duurzaamheidsthema’s leven er in De Laar?   
En Hoe gaan we verder, wie wil er meedoen? 21:25-21:45

energie Iedereen heeft er mee te maken. 
De energierekening wordt hoger, 
we moeten van het gas af. 
Maar er zijn ook kansen: 
voor de portemonnee, het klimaat 
en meer comfort in huis. 
Hoe pakken we dat aan?

Bewonersinitiatief 
‘De Laar Energiebewust’ organiseert een

INFORMATIEAVOND
Tijdens de bijeenkomst kunt u zich opgeven voor een

gratis warmtewandeling. Met de beelden hiervan worden
warmtelekken van uw huis zichtbaar.
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Oranje bander

In de afgelopen maanden waren her 
en der bomen in Arnhem gemarkeerd 
met een oranje band. Net als in de 
Judo sport hebben ze flink hun best 
gedaan om wat te presteren. Ze 
hebben jaren stikstof omgezet in voor 
ons mensen gezonde zuurstof. Een 
Judo sporter probeert de volgende 
band te halen. Dat gaat voor deze 
bomen absoluut niet op. Hun oranje 
band betekent omzagen, versnipperen 
in de hakselaar en verbranden in de 
biomassacentrale. Voor deze boom, 
met notabene een hart in zijn stam, 
is dat dubbel zo harteloos om zo te 
eindigen.

Windmolens
Het aantal 
windmolens in 
Gelderland volgens 
het CBS:
39 eind 2017
39 eind 2018
Zijn er in 2019 
nog windmolens 
bijgekomen in 
Gelderland? Zo ja, mailt u dat 
heugelijk feit even naar de  
redactie@oostelaar.nl 

Van de hak op de tak Mart v.d. Burgh 

Zet je licht aan
Prima actie van de ANWB om 
scholieren te vragen met een sjabloon 
en spuitkrijt deze tekst op fietspaden 
te spuiten. 
Een derde van de fietsers heeft wel 
werkende fietsverlichting, maar 
gebruikten het niet. Ja 

zeker, gebruikten, want in plaats van 4 
op de 10, hebben 6 op de 10 fietsers 
na het lezen van deze tekst in donker 
de verlichting aan. 
Maar dit kan nog beter. Kom op 
treuzelaars, doe niet zo stoer en zet 
ook in donker je licht aan.

Misstap

Dit spandoek hing op de omheining 
van een nieuwbouwproject. Als 
wandelaar denk je, nou nou, 
gewoon doorlopen. Ik heb mijn eigen 
stappenplan. Heel anders dan die van 
de bouwvakkers. Die trokken er zich 
niks van aan..

Red Russian en Palmkool
De Red Russian koolplant (recht 
achter het naambordje; rechts 
staat Palmkool) gesignaleerd in de 
Romeinse Tuin in Elderveld

De smakelijke bladkool Red Russian 
werd al in de 19de eeuw veel 
gegeten. In oost-europese landen 
worden sowieso veel koolsoorten 
gegeten. In de winter de bladeren 
van deze groente. En in het voorjaar 
kun je de bloemknoppen als broccoli 
oogsten. 
De diep ingesneden paarsgroene 
bladeren met paarsrode nerven zijn 
een lust voor het oog en worden 
daarom ook als decoratiemateriaal 
gebruikt. 
De Red Russian is tegen strenge vorst 
bestand, je kunt de hele winter door 
oogsten. 
Het blad is rauw eetbaar, maar 
ook lekker om te stoven of net als 
boerenkool in de stamppot. 

Palmkool is een smakelijke 
wintergroente. Hij wordt palmkool 
genoemd omdat de smalle kroezende 
bladeren als bij een palmboompje van 
de stengel afgroeien. Deze gelijkenis 
wordt nog sterker als het blad van 
onder naar boven geoogst wordt. De 
plant kan tot drie meter hoog worden. 
Hij is afkomstig uit Italie en daar 
noemen ze het zwarte kool vanwege 
de donkere bladeren. Tot in de 19e 
eeuw volop in Nederland verbouwd, 
maar verdrongen door de boerenkool. 
Maar wat koks hebben de palmkool 
herontdekt. 
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Peuterspeelzaal Moriaantje laat van zich 
horen. 
Wist u dat er in de Arnhemse wijk De Laar Oost een ontzettende leuke 
peuterspeelzaal is voor kinderen van 2 tot 4 jaar? Peuterspeelzaal Moriaantje 
is gevestigd in Wijkcentrum ‘De Kroon’ aan de Randweg 2. We delen het 
wijkcentrum met een zorgboerderij. Om ons heen is er, naast een fantastische 
kinderboerderij, veel groen te vinden. We hebben een mooie buitenspeelplaats 
die uitnodigt tot spelen.

We geven alle kinderen de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in 
hun eigen tempo. Veel ouders geven aan dat een peuterspeelzaal hun kind erg 
helpt in de voorbereiding naar de basisschool. We werken daartoe met een gestructureerd programma, dat veel kinderen 
heel erg fijn vinden. Zo leren peuters bijvoorbeeld in de kring op hun beurt te wachten en met elkaar rekening te houden. 
Samen spelend leren is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de peuters die bij ons komen. Voor peuters die 
wat extra zorg nodig hebben bieden we een VVE-programma. Alle peuters zijn bij ons welkom!!

Kom gerust eens langs op onze peuterspeelzaal. De leidsters staan u graag te woord.
Ook kunt u bellen met uw vragen: 026 – 3830067

Moriaantje maakt deel uit van SPA. Op de website van SPA vindt u nog veel meer informatie over 
het reilen en zeilen op de peuterspeelzalen in Arnhem (www.spa-arnhem.nl).

Heel graag tot ziens op het Moriaantje!

Werkgroep De Laar Schoon 
Op 11 januari was er weer een opschoondag. Dit keer gingen we schoonwandelen tussen Boerderij de Kroon en het 
Jubileumpark. De opkomst was fantastisch! Allemaal nieuwe gezichten, waaronder maar liefst 7 kinderen. Er waren zelfs 
kinderen die meeliepen zonder hun ouders, gewoon omdat ze zo graag mee wilden helpen. Maar ook kinderen die hun 
ouders hadden overgehaald mee te doen. In totaal 14 nieuwe mensen waar we ontzettend blij mee zijn. Onder hen drie 
mensen van de stichting Heel Arnhem Schoon, die nu vooral in Malburgen actief zijn, maar zich ook willen richten op 
andere wijken. Wat fijn dat al deze mensen op deze dag hun tijd wilden steken in het helpen met schoonmaken van De 
Laar! In groepjes zijn we uiteen gegaan en hebben in totaal zo’n 35 vuilniszakken vol plastic, vuurwerkresten, blikjes, 
flesjes, sigarettendoosjes etc van de straat gehaald. 

Werkgroep De Laar Schoon is sinds deze week in het bezit van twee grote ‘omgekeerde bladblazers’, waarmee we 
sigarettenpeuken van straat kunnen zuigen. Zijn we erg blij mee! 

We zijn benieuwd naar mensen, die ook af en 
toe vuil rapen in de wijk. Je hoeft niet met ons 
mee te doen, maar we zouden graag in kaart 
krijgen wie waar loopt. Ook met het oog op de 
verandering van het afvoeren van restafval in de 
toekomst; de gemeente zal ons daarbij helpen, 
maar dan moeten de rapers wel in beeld zijn. 
Tevens zouden we graag in contact komen met 
mensen, die verantwoordelijk zijn voor het legen 
van een openbare prullenbak. Fijn als je je bekend 
wilt maken bij delaarschoon@gmail.com. Wij zijn 
ook actief op Facebook!

De volgende opschoondag zal ook plaatsvinden 
vanaf Boerderij de Kroon op zaterdag 21 maart.  
Houd de aankondigingen op borden en social 
media in de gaten!  
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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
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
19 febr, 18 mrt,  
15 apr, 20 mei

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
8 febr, 14 mrt, 11 apr, 
9 mei, 13 juni

Breien voor goed 
doel,  
10.00 – 12.30 uur
18 febr, 3, 17 en  
31 mrt,14 en 28 apr, 
12 en 26 mei

Badminton  
10.00 – 11.30 uur
Harry Aalbers, 
06-51829964
elke woensdag
Adres:  
Spelzaal, Venlosingel

Mandala tekenen, 
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,  
381 85 56 
Ineke Bretz, 
06-31960079
3 en 17 febr, 2, 16 en 
30 mrt,11 en 25 mei

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, 0800-1809
Suez grofvuil, www.afvalbalie.nl
Suez afvalinzamelaar, 0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)
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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

wINtER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

Nieuwe praktijk voor Acupunctuur 
geopend! Interview met acupuncturist 
Frédéric Zolnet 
Onlangs vestigde de praktijk Zolnet Acupunctuur zich in Arnhem-Zuid. De 
praktijk is gevestigd in Elderveld, op een steenworp afstand van de Laar en 
Schuytgraaf. Dit heugelijke feit was aanleiding voor een gesprek met de 
nieuwe acupuncturist. Even voorstellen: zijn naam is Frédéric Zolnet (40). 

Wat is acupunctuur en waarom ben je dat gaan studeren?
Acupunctuur is een meer dan 3000 jaar oude behandelmethode uit China. Daarbij worden zeer dunne naalden in 
acupunctuurpunten gezet met het doel zowel mentaal als fysiek gezonder te worden. 
Acupunctuur herstelt balans en vermindert pijn, meestal al na een eerste behandeling. Frédéric: “Vooral bij (chronische) 
pijnklachten vind ik het erg dankbaar werk. De behandeling zelf doet overigens geen pijn, al ontstaat er soms een kort 
tintelend gevoel op het punt waar geprikt is. Bovendien zijn er geen bijwerkingen”. 

Bij wat voor klachten kunnen mensen bij je terecht?
Veel cliënten komen bij me met chronische klachten zoals pijn, migraine, slapeloosheid, astma en psychische klachten. Ook 
krijg ik regelmatig vragen van meer acute aard, zoals zwangerschapsklachten, hyperventilatie en overbelasting. 
Kijk voor meer informatie en een volledige lijst van te behandelen klachten op www.zolnet.nl/acupunctuur.

Hoe kunnen belangstellenden contact met je opnemen? 
Dat kan per mail (frederic@zolnet.nl), bellen of whatsapp (06-58955855) of via het contactformulier op de website  
(www.zolnet.nl/contact). Adres: Dordrechtweg 14.

Interview: Hans Kuhlemeier, Elderveld nieuws, (hanskuhlemeier@gmail.com ), verkorte versie. Voor het volledige interview 
kijk op: www.zolnet.nl/interview



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


