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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
Dat de lente in aantocht is kunnen we overal in de wijk en ook daarbuiten al goed zien: 
bloeiende narcissen, krokussen en uitlopende bomen. De foto op het voorblad laat de 
schapen in Park Lingezegen zien toen ze voor het eerst de stal weer uitkwamen, het 
weiland in. De lammetjes vonden het een grandioos avontuur. Ze dartelden om de 
andere schapen heen en maakten grappige luchtsprongen. De foto is genomen door 
Geesje van der Burgh. 

Bij de redactie komen regelmatig vragen binnen over de verspreiding van Laarnieuws. 
De bezorging wordt uitgevoerd door vrijwilligers, in zowel De Laar Oost als West, die 
ieder een vast wijkdeel voor hun rekening nemen. Zij hebben vanaf de verschijningsda-
tum een week de tijd om in hun wijkdeel te bezorgen. Zo kan het voorkomen dat een 
deel van de bewoners het wijkblad al wel in de bus gekregen heeft, terwijl anderen er 
nog even op moeten wachten. Vanaf de verschijningsdatum worden er vanuit de redac-
tie ook voor niet-wijkbewoners of mensen met een nee/nee sticker op de brievenbus, 
die er wel interesse in hebben, stapels wijkbladen bij de Coop en de Jumbo neergelegd. 

De algemene ledenvergadering staat gepland voor 6 april, u bent van harte welkom.
Ook wordt er al hard gewerkt aan de organisatie van Koningsdag. Voor de verhuur van 
kramen staan de bijzonderheden in dit wijkblad. Wilt u die dag uw steentje bijdragen? 
Meld u dan aan als vrijwilliger.

Verder is er weer een gevarieerd aanbod van artikelen, voor elk wat wils.
 

Van de voorzitter
De penningmeester en de secretaris zijn in deze tijd behoorlijk druk met de 
voorbereidingen van de algemene ledenvergadering in april; leden hebben inmiddels 
een uitnodiging hiervoor ontvangen. Eenieder die belangstelling heeft voor het reilen 
en zeilen van de wijkvereniging kan deze avond bezoeken, maar alleen leden hebben 
stemrecht.

Ook de voorbereidingen voor Koningsdag zijn zo goed als rond. Heel graag willen 
wij nog enkele vrijwilligers hebben, die ons op deze feestelijke dag een aantal uren 
kunnen komen helpen. Zie ook de oproep hiervoor op pagina 7.

En wat toch echt het vermelden waard is is het volgende; onze maandelijkse bingo 
op de zaterdagavond is heel gezellig! Naast de geldprijzen, die in de loop van de 
avond steeds iets hoger worden, zijn er in de verloting ook mooie prijzen. En de 
vrijwilligers die zich hiervoor telkens weer alle moeite getroosten om deze avond tot 
een echt avondje uit te maken, geweldig!! De workshops, die elke maand worden 
gegeven, zijn echt de moeite waard om eens mee te maken. U leert er om van 
de aangeboden materialen met wat hulp prachtige creaties te maken, zowel met 
bloemen als met creatieve materialen.

Het lukt het bestuur samen met de groep vrijwilligers, wijkbladredactie, breiclub, 
koffieochtend, kaartclub, bingo 50plus, pubquiz en alle mensen die het wijkblad 
bezorgen, om een wijkvereniging te besturen die veel mensen gezelligheid kan 
bieden.

Veel leesplezier. 
Dennis van der Steldt.

Nr. 2, maart

Laarnieuws is het wijkblad voor  
De Laar en verschijnt in 2020  
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. 3 – 16 maart
no. 4 – 27 juli
no. 5 – 14 september
no. 6 – 19 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
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



DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering  
Datum  :  maandag 6 april
Aanvang :  20.00 uur
Plaats  :  boerderij De Kroon, deel I

Agenda

1. Opening en mededelingen 

2.   Verslag van de algemene ledenvergadering van 1 april 2019 
(wordt voor aanvang van de vergadering verspreid) 

3. Financiën: 
• financieel jaarverslag 2019
• begroting 2020
• verslag kascontrolecommissie 

4. Verslagen van:
• diverse activiteiten 
• redactie van wijkblad Laarnieuws

5. Verkiezing bestuursleden
aftredend volgens rooster:
• Annie Folman penningmeester  herkiesbaar
• Anja Spanbroek bestuurslid   herkiesbaar 

te benoemen:
• Tiny Sijbrandi  bestuurslid
     
6. Benoeming kascontrolecommissie over 2020 

7. Ingekomen / uitgaande post

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

10. Sluiting

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



Vrijwilligers gevraagd voor Koningsdag bij boerderij De Kroon
27 april, Koningsdag, is de dag van gezelligheid, feest, 
saamhorigheid en heel veel feestvierende mensen, echt een 
dag waar je met plezier naar uit kijkt.

Wijkvereniging de Oostelaar heeft voor het uitvoeren van de 
activiteiten een vaste groep vrijwilligers, die al jaren actief is 
en die groep willen we graag wat laten groeien.

Voor deze dag vragen wij een aantal vrijwilligers om, 
samen met vele anderen, een groots spektakel te helpen 
organiseren. Het mag voor een hele of halve dag of zelfs een 
paar uurtjes zijn; ben je eenmaal met het vrijwilligersvirus 
besmet dan zien wij je graag vaker bij ons.

En geloof het of niet, het is op zo’n dag ook voor de 
vrijwilliger erg gezellig; je doet nieuwe contacten op met 
zowel mensen uit je eigen wijk als ook met anderen, die buiten De Laar wonen.

Denk er eens over na wat of je voor je leefomgeving nog meer kunt betekenen dan je vast nu al doet. Voor info mail naar: 
voorzitter@oostelaar.nl .

Rommelmarkt op Koningsdag 27 april
Vanaf 10.30 uur is er op maandag 27 april weer een grandioze rommelmarkt rondom boerderij De Kroon in het 
Bingelradepark. Om 16.30 uur is de uiterste sluitingstijd (inclusief opruimen). Tijdstip van opbouw van de markt kunt u 
vinden in de “voorwaarden voor kraamhuur”, die op de website komen te staan.

Kraamverhuur 
Van 16 maart tot en met 16 april is het mogelijk een kraam te huren voor € 20,00. 
De borg bedraagt € 10,00. Als de kraam netjes achtergelaten is en de marktpas, welke u bij binnenkomst heeft 
ontvangen, bij de marktmeester is ingeleverd, ontvangt u ná 27 april binnen 14 dagen per bank uw borg terug. 

Ten overvloede wijzen wij er nog op dat verkoop van etens- en drinkwaren op het terrein niet zijn toegestaan, evenmin als 
commerciële verkoop van (nieuwe) spullen.

Voor het aantal uit te geven kramen houden we een limiet van 100 aan.

Aanmelding via de webwinkel op de website
•   Vanaf 16 maart kunt u via onze webwinkel (www.oostelaar.nl) de marktkramen online bestellen en betalen via iDEAL 

(huurprijs inclusief borg, dus € 30,00 per kraam).
•    Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een bevestiging per mail, inclusief de voorwaarden. Deze voorwaarden 

zijn ook op de website te lezen.
•  Op de dag zelf wordt u ontvangen door onze ingehuurde (professionele) marktmeester, die u uw plek zal wijzen. 
•   Mensen, die in het bezit van een invalidenkaart zijn, kunnen desgewenst één plek reserveren op het bestrate deel van 

het circuit; wij vragen u dan een kopie van de voor- en achterkant van de kaart te mailen (koningsdag@oostelaar.nl). 
Hiervoor houden wij maximaal tien plekken beschikbaar. 

Heeft u nog vragen met betrekking tot de kraamverhuur of over Koningsdag 2020? Laat het ons dan weten via email 
marktkraamoostelaar@gmail.com

Het volledige programma voor Koningsdag wordt opgenomen in Laarnieuws no. 3, dat verspreid wordt vanaf 11 april; 
vanaf die datum staat het ook op de website www.oostelaar.nl .

Organisatie Koningsdag

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. 



Vier uitvaartondernemers bundelen de krachten
De stad Arnhem kent ongeveer 15 uitvaartondernemers. In de regio zijn er zeker 30. Het aantal is enorm toegenomen 
de afgelopen jaren. De onderlinge verschillen ook. Er komt gelukkig steeds meer keuze. Een uitvaart is namelijk zeer 
persoonlijk. Maar hoe maak je nu de juiste keuze?

Als je zelf je eigen uitvaart voorbereidt, wil je graag in gesprek met iemand die jou makkelijk begrijpt, met je meedenkt, die 
zorgvuldig is, die je vertrouwt. Iemand die je helpt om de keuzen te maken die bij je passen. In de week rond een uitvaart 
zijn er voor de nabestaanden veel emoties en is er een hoop te regelen. Een goede match met de uitvaartondernemer 
maakt deze periode veel draaglijker en aangenamer.

“Het is bijzonder om te merken hoe in een week van afscheid en verdriet een onbekende binnenkomt, die op een 
natuurlijke wijze deel uitmaakt van de situatie en je helpt om de juiste keuzes te maken” Een zoon tijdens de uitvaart van 
hun vader.

Francine Oldenhuizing, Cécile van Hattem-Smeets, Johan Verhofstadt en Stefan Boddenberg zijn vier zelfstandige, 
moderne uitvaartondernemers, die graag samenwerken op diverse terreinen. Ze hebben bijvoorbeeld een 36 pagina’s 
tellend magazine gemaakt, DoodGewoon. Daarin presenteren ze zichzelf. Alle vier anders, ieder met een eigen stijl. Zodat 
je makkelijker kunt kiezen. In het magazine vind je ook veel inhoudelijke inspiratie: bijzondere locaties, verschillende 
soorten rouwvervoer, mooie kisten, manden en waden enzovoort. En bijvoorbeeld tips voor het spreken tijdens een 
uitvaart.

Het magazine is te bekijken op de websites van deze uitvaartondernemers.

Francine Oldenhuizing - Estia Uitvaarten   www.estia-uitvaarten.nl   06-43877077 
Cécile van Hattem - Cecile Uitvaartzorg   www.cecileuitvaartzorg.nl  06-15111383 
Johan Verhofstadt – Johan Uitvaartzorg   www.johanuitvaartzorg.nl  06-10122205 
Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding   www.stefanboddenberg.nl  06-83334824

 “Winter Schaak” , bij De Toren Arnhem-Zuid
De senioren van de schaakvereniging De Toren zijn begin dit jaar weer gestart met de 
“Winter Schaak”.

Hierbij kan iedere schaker meedoen. Huis-, tuin- en keukenschakers, maar ook clubschakers, 
het maakt niet uit. Iedereen kan mee doen. Wij zoeken dus schaakenthousiastelingen, jong 
en oud, die het leuk vinden om op de maandagavond hun hersenen te kraken. 

Kom eens een keer kijken en doe een avondje mee. Het is kosteloos.

Waar en wanneer 
Elke maandagavond van 20:00 tot 22:30 uur in de Steenen Camer 
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (bij de Drielsedijk, naast het pannenkoekhuis).

Heeft u zin om mee te doen? Kom eens op maandagavond langs om de gezellige sfeer te proeven. Neem dan contact op 
met Fred Schonis 06-42067014

    
Vier uitvaartondernemers bundelen de krachten 
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uitvaart is namelijk zeer persoonlijk. Maar hoe maak je nu de juiste keuze? 
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Het magazine is te bekijken op de websites van deze uitvaartondernemers. 

Verder ben je op zaterdag 15 februari tussen 12.00 en 17.00 uur welkom in de Koepelkerk in het centrum 
van Arnhem, ook een mooie uitvaart locatie. Daar zijn ze alle vier aanwezig om vragen te beantwoorden en 
Doodgewoon even met je in gesprek te gaan over je wensen. Ook presenteren ze verschillende 
mogelijkheden rondom een afscheid. En het magazine DoodGewoon is daar ook mee te nemen. 
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Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding   www.stefanboddenberg.nl   06-83334824
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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 

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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In deze wijk is het sociale wijkteam Elden en De Laar actief.
Hieronder de visie van waaruit het wijkteam werkt.

Missie
Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet 
naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Wij ondersteunen de inwoners 
zodat ze zelf, samen met mensen uit hun netwerk en voorzieningen in de wijk waar ze 
wonen, weer verder kunnen. 

Visie: Wat mensen kunnen staat centraal
Sommige inwoners hebben ondersteuning nodig in hun sociale leven. We zijn er voor 

hen als ze zelf vragen hebben, maar ook als ze moeilijk bereikbaar zijn. We geloven in mogelijkheden van inwoners en hun 
netwerk. En dat het benutten ervan bijdraagt aan duurzame oplossingen als zich vragen of problemen voordoen; ook in 
complexe situaties. We kijken naar mogelijkheden, maar zien ook kwetsbaarheid en onmogelijkheden onder ogen. 

We ondersteunen zelf en zetten zwaardere hulp in als dat nodig is. Dat doen we met de inwoner, zodat hij/zij maximaal 
de touwtjes over zijn/haar eigen leven in handen houdt, of weer krijgt. We zien de inwoners als individu in zijn/haar 
omgeving. Soms speelt er veel of meer en hangen problemen met elkaar samen. We stellen vragen over alle leefgebieden 
om de inwoner goed te leren kennen. We praten altijd met inwoners en niet over hen. We zijn duidelijk en transparant. 
In de ondersteuning hebben we één principe van waaruit we kijken: ‘doen wat nodig is’. Dat geeft ruimte voor maatwerk 
naar de inwoner en ruimte aan de coach als autonome professional. 

Motto
Doen wat nodig is. 

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het serviceteam: 088-2260000

Paasworkshop
Pasen en eieren horen bij elkaar. De basis van dit paasstuk bestaat uit 
twee kwarten van een styroporei. Deze twee delen worden met wol 
omwikkeld; bovenop zitten veertjes.
In oasis gestoken gele en witte bloemen komen in het midden te staan. 
Om het geheel af te maken gebruiken we nog mos en kwarteleitjes.

De tijdens de workshop te gebruiken materialen kunnen afwijken van 
die op de foto. Dit hangt af van de materialen die we op dat moment 
kunnen inkopen.

Zelf meenemen: ronde platte schotel van plm. 30 cm doorsnee. 

Wanneer:  dinsdag 7 april
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 16 maart tot uiterlijk 25 maart
Bij:  Ineke Bretz, 06-31960079

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.
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Informatieavond energietransitie Boerderij De Kroon 
Op 11 februari was de informatieavond over wat de energietransitie betekent voor de wijk De Laar. ‘Energietransitie’ 
betekent: een set van maatregelen die in de komende decennia van kracht wordt en die er op gericht is dat we 
energiezuiniger gaan wonen, dat we van het aardgas afgaan en dat we steeds meer gebruik gaan maken van bijvoorbeeld 
zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Voor De Laar betekent dit nog niet dat we al heel snel met grote 
wijkgerichte aanpassingen te maken krijgen. Wel zijn er adviezen richting particuliere huizenbezitters, woningcorporaties 
en huurders, wat betreft welke aanpassingen verstandig zijn uit te voeren en wat het betekent aan investeringen en 
besparingen. 

Het blijkt dat diverse mensen al maatregelen nemen of in ieder geval offertes aanvragen voor bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Ook wordt er al gekeken naar extra isolatie voor dak, muren en kruipruimte. De woningen in De Laar zijn deels al 
geïsoleerd, het gemiddeld isolatieniveau is C en potentieel kan er veel extra geïsoleerd worden. Op dit moment lijkt het 
er op dat iedere woningbezitter zo’n beetje zelf het wiel gaat uitvinden wat betreft woningisolatie, warmtepompen en 
zonnepanelen. Slimmer is het misschien om meer samen te werken en om groepsgewijs woningblokken en buurten aan te 
pakken. 

Elke woning is als een extra jas om je heen en met bijvoorbeeld een warmtecamera is eenvoudig te bepalen waar er 
gaten in die jas zitten. Enkel glas is dan bijna als een raam dat open staat. Dubbel glas is veel beter. Plus gordijnen voor 
de ramen, warmte-isolerend folie achter de radiatoren, aanbrengen van tochtstrippen, enzovoort. Mensen voelen zich 
het prettigst in een woning die niet te warm is en niet te koud (temperatuur ± 20º C). Ook van belang is een schone en 
niet al te vochtige lucht (luchtvochtigheid ± 55%). Het is dan zaak om het hele jaar door een balans te vinden tussen 
verwarmen en ventileren. Ook is het bijvoorbeeld verstandig om waterdamp van douchen en koken direct weg te 
ventileren, want vochtige lucht vraagt meer energie om te verwarmen en teveel vochtige lucht geeft risico van schimmel, 
astma en ongedierte. Je kan ook bijvoorbeeld een gordijn hangen voor het trapgat om te verhinderen dat de warme lucht 
van je woonkamer verdwijnt naar de verdieping. Verder kan je bijvoorbeeld bij wijze van warmtebuffer een serre bouwen 
aansluitend op de woonkamer.

Iemand in het publiek merkte op dat bomen in bepaalde gevallen maken dat zonnepanelen minder effectief werken. 
Dat geeft een beetje een belangenconflict en men zou er verder over nadenken. Maar is het misschien een idee om op 
of rondom een huis een constructie aan te brengen, zodanig dat daarmee de zonnepanelen op een wat hoger niveau 
geplaatst kunnen worden? Het zou toch jammer zijn als bomen weg moeten om zonnepanelen in het licht te houden. 
Bomen zijn namelijk om vele redenen van belang om in je omgeving te hebben. Ze filteren de lucht, ze hebben een 
dempend effect bij neerslag en verkoelen bij grote hitte, ze bevorderen het natuurleven van vogels en insecten en ze zijn 
ook, zo blijkt uit psychologisch onderzoek, verkwikkend, je wordt er blij van.

Een belangrijk motief voor de energietransitie 
is het terugdringen van de CO2-uitstoot van 
de mens. Persoonlijk zie ik wat dit betreft veel 
tegenstrijdige informatie. Er zijn bijvoorbeeld 
wetenschappers die aangeven dat het nog niet 
zo duidelijk is of en in welke mate de mens 
van invloed is op het klimaat. Daarnaast is er 
de mogelijkheid dat waterstof als vervanger 
van aardgas een belangrijke rol gaat spelen 
in onze toekomstige energiehuishouding. De 
energietransitie is een groot en ingewikkeld 
proces dat niet alleen veel enthousiasme vraagt 
voor de uitvoering ervan, maar ook kritisch 
denken en openheid voor voortschrijdend inzicht. 
Want wetenschap en techniek ontwikkelen 
zich en geven nieuwe inzichten en ook nieuwe 
mogelijkheden van energiebesparing. Voor 
overheden en burgers is het van belang om 
gedurende dit alles steeds weer te proberen de 
juiste keuzen te maken. 

Dick Broere, redactie wijkwebsite en wijkplatform
Meer info, zie: www.arnhemaan.nl en  
www.elmg.nl 
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Muziek bij de buren in De Laar
Muziek bij de Buren is in 2013 als eerste gestart in 
Arnhem om lokale muzikanten een podium te bieden en 
bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast wil het 
festival bewoners stimuleren om de deur voor elkaar open 
te zetten en gezamenlijk, zonder financiële drempels, 
van cultuur te genieten. Stichting Muziek bij de Buren 
beoogt de leefbaarheid binnen de verschillende wijken te 
bevorderen en te laten zien hoe gastvrij de stad en haar 
bewoners zijn. Muziek verbindt mensen en is bij uitstek 
een cultuurvorm die verder gaat dan rangen en standen, 
leeftijden, kleuren en smaken.

Zondagmiddag 2 februari presenteerde Arnhem wat het dit 
jaar te bieden had aan opkomend en gearriveerd muzikaal 
talent. In 110 huiskamers verspreid door de stad waren er 
optredens. 

In onze wijk, in de huiskamer van Bertha en Ron van der 
Starre in de Boxtelstraat 23, trad het duo D’s Sing op. 
Zij spelen eigen werk. Ook covers van grote artiesten. Van 
Elvis tot Chet Baker en Alicia Keys. 
Dit duo met hun eigen jazzy twist, combineerde prachtig 
strak gitaarspel met tweestemmige zang.

De afgelopen jaren waren Ron en Bertha zelf wezen kijken 
bij huiskameruitvoeringen van Muziek bij de Buren. Een 
goede vriendin zit in de organisatie. We besloten om zelf 
maar eens de deur open te zetten. Er wordt dan bekeken 
of je woning geschikt is voor zo’n uitvoering. Je kunt 
aangeven wat voor soort muziek je wilt. Klassiek, een band 
of anders. Wij kozen voor “easy listening”, jazzy-achtig. 
Daarna was er een “match”avond in de Rozet waar je de 
muzikanten leert kennen. 

Die zondag kwamen ze de spullen opzetten, inzingen en 
om kwart voor twee begon het eerste optreden. Leuk dat 
er meteen al 16 muziekliefhebbers gekomen waren. 
Het was echt genieten. Het is natuurlijk heel verrassend dat 
er in de huiskamers muziek gespeeld wordt die de mensen 
nog niet kennen. 
En er ontstaat een lekker sfeertje.

Dani en Andries vormen het duo D’s Sing. Het waren 
sowieso aardige mensen en toevallig wonen zij ook in De 
Laar. Het klikte gewoon heel goed.  Het publiek was erg 
enthousiast over hun optreden. Grote waardering voor dit 
duo. 
We vonden het zelf ook heel geslaagd en hopen dat er in 
Arnhem Zuid steeds meer mensen hun huiskamer open 
stellen.

www.facebook.com/ds.sing.jazz

****************************************

In onze wijk was er die middag ook nog een muzikaal 
optreden in de huiskamer aan de Geffenstraat nr. 3 van de 
pianiste Hanke Scheffer.
Hanke Scheffer probeert de kloof tussen bekende klassieke 
stukken voor piano en nieuw gecomponeerde muziek te 
verkleinen. Zij werkt nauw samen met componist Ivo van 
Emmerik en voert steeds meer onontdekte parels van de 
hedendaagse klassieke muziek uit.

Naast het uitvoerend musiceren geeft Hanke sinds 2014 
pianoles. Zij is verbonden aan het Kunstenhuis Zeist, waar 
ze lesgeeft op dinsdag en vrijdag. Tevens werkt zij op 
woensdagen op de Lindenberg te Nijmegen. Ook is zij 
beschikbaar als docent in Arnhem en omgeving.
Het plezier in het pianospel overbrengen komt op de 
eerste plek. Verder is er aandacht voor o.a. techniek, 
klankvoorstelling en expressiviteit. Pianomethodes en 
stukken worden in overleg uitgekozen.
Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd mailen voor de 
tarieven en een eventuele proefles.

www.hankescheffer.com

Mart v.d. Burgh
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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
Wijkblad voor De Laar

14



1515



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

Nationale Tuinvogeltelling 24, 25 en 26 januari 2020  

In heel ons land telden 90.264 
mensen ruim anderhalf miljoen vogels. 

Huismus
In Gelderland 
noteerden 12.544 
personen 225.648 vogels. 
Men noteerde in een half uur alleen 
het hoogste aantal van dezelfde soort 
dat zich in hun tuin of balkon bevond. 
Overvliegers telden niet mee.   
697 Arnhemmers telden 10.802 
vogels.

Arnhem top 10
1 Huismus 2.255
2 Koolmees 1.665

Koolmees

3 Pimpelmees    996
4 Merel       690
5 Vink     587
6 Ekster     553
7 Kauw       543
8 Turkse tortel    481
9 Roodborst    465
10 Houtduif    422 

Op de site www.tuinvogel.nl zijn meer 
details te vinden. 
De deelnemende wijkbewoners 
kunnen via een persoonlijke link 
“Gelderland” kiezen, en onder de 
knop “In uw buurt” van hun eigen 
straat bekijken hoeveel tellers er 
wonen en het aantal vogels (de top 
10) dat ze zagen. 
Bijvoorbeeld: 30 bewoners in de 
Limburgsingel telden 550 gevleugelde 
tuinbezoekers. 

Vogels fotograferen gaat niet zo 
gemakkelijk als tellen. Ze hebben 
je snel in de picture. Want de 
gezichtscellen van vogels zijn 5 
maal zo sterk als die van mensen. 
Ze kunnen ook met zijkant van hun 
ogen naar voren kijken waardoor 
ze een gezichtsveld van 360 graden 
bestrijken. Wij mensen hebben een 
gezichtshoek van 160 graden.

Pimpelmees

De eikenprocessierupsen waren vorig 
jaar in heel Nederland een plaag. Bij 
koolmezen staan ze op de menukaart. 
Daarom: nestkasten voor koolmezen 
ophangen kan helpen. Hang ze 
minimaal 10 meter uit elkaar. In de 
broedtijd hebben vogels van dezelfde 
soort dat nodig om energievretende 
territoriumruzie te voorkomen. Op 
internet staan allerlei tips over kastjes 
ophangen.

Het is leuk om dit samen met de 
(klein)kinderen te doen. 

Plankdikte 20 mm. Het dak staat 
onder een hoek, zodat de regen er 
gemakkelijk afloopt.
Onderdelen:
1 achterwand 38 x 20 cm 
2 zijwanden 15 cm breed
   en 25 resp 20 cm lang
1 dakje breed 20 cm x 18 cm lang, of 
iets langer voor de waterafloop
1 voorzijde 18 cm breed, 20 cm lang 
met invliegopening ø32mm
1 bodemplaat 15x18 cm 
1 kort stokje, eventueel te plaatsen 
onder de aanvlieg opening.
De vliegopening voorboren op ca.  
18 cm vanaf de bodemplaat.

Je kunt ervoor kiezen om scharniertjes 
aan de achterzijde van het dak 
te monteren. Is gemakkelijk met 
schoonmaken.
Monteer de panelen op elkaar met 
waterbestendige houtlijm en spijkers 
of schroeven. 
In de bodemplaat enkele 10 mm 
gaatjes boren voor afvoer van 
regenwater. Plaats het vogel- huisje 
met de achterkant naar het noorden, 
minstens 1,5 meter boven de grond, 
om vogels te beschermen tegen 
katten.

Jongeren uit de 
Schuytgraaf   
Jongeren uit de Schuytgraaf voelden 
zich niet welkom in de wijk omdat 
ze vaak van de ene plek naar 
de andere gestuurd werden. De 
jongeren zelf hebben dit aangekaart 
bij diverse professionele partijen: 
Gemeente Arnhem, Rijnstad ambulant 
jongerenwerk, Pactum en Youth 
for Christ. Aan de hand van een 
plattegrond en puzzelstukjes met 
afbeeldingen en een bijbehorend 

prijskaartje mochten jongeren aan-
geven hoe ze hun eigen ontmoetings- 
plek ingericht wilden hebben. Daarbij 
kregen ze ook nog de opdracht 
om er groen bij in te tekenen. Deze 
positieve samenwerking heeft geleid 
tot de aanleg van twee Jongeren 
Ontmoetings Plaatsen. Aan de 
zuidkant van de wijk komt een JOP bij 
De Buitenplaats. In Schuytgraaf-Noord 
is een locatie aangewezen nabij de 
fietstunnel naar Elderveld. (zie foto) 

Maak zelf een koolmees 
vogelhuisje.
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Kunstcafé in Rijkerswoerd op 12 maart 
In Laarnieuws no. 1 hebt u de aankondiging kunnen lezen 
voor het Kunstcafé op 12 maart. Het artikel is zo nodig 
nog na te lezen op de website www.oostelaar.nl , media/
wijkblad Laarnieuws.

Inmiddels is ook bekend dat op deze avond de muziek 
wordt verzorgd door Geena Dee, een jonge Arnhemse 
zangeres. Ze begeleidt zichzelf op de gitaar. Ze komt uit 
een muzikaal nest en leerde zichzelf gitaarspelen toen ze 
12 jaar was en zingen deed ze gewoon al altijd. Op haar 
16e  kwam ze bij haar eerste bandje terecht, waarna vele 
volgden. Ze ziet zichzelf als een allround muzikant. Zo past 
de rol als gitariste, die backing vocals zingt, haar net zo 
goed dan wanneer ze als leadzangeres de hele band leidt.

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, 6836 WD  
Arnhem 
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur, inloop van 10.00 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

Goede voornemens? Actie én ontspanning. 
Dat is waar volleyballen bij S.V. Arma voor staat!
Recreatieve volleybalvereniging Arma nodigt iedereen uit 
om in het nieuwe jaar twee avonden gratis mee te trainen 
in de sportzaal bij het Olympus College in Arnhem-Zuid. 
Want elke maandagavond een paar uurtjes trainen bij deze 
recreatieve volleybalclub is niet alleen heerlijk sportief, maar 
ook gezellig. Onder leiding van twee professionele trainers 
wordt in het eerste trainingsuur aandacht besteed aan 
warming-up, ontwikkeling van de techniek en spelinzicht. 
Het tweede uur staat garant voor een partijtje volleybal, 
waarbij spelers het in gemixt teamverband tegen elkaar 
opnemen.

Arma heeft op het ogenblik ongeveer 30 leden in de 
leeftijd vanaf ongeveer 25 jaar tot boven de 60 en iedereen 
met een beetje gevoel voor volleybal en spel - ervaren of 
onervaren - kan bij S.V. Arma terecht. De beginnende speler 
krijgt de techniek vaak vlot onder de knie en maakt al snel 
vorderingen in het spel.

Mocht dit je niet genoeg zijn, dan 
kun je je ook nog uitleven in onze 
recreatieve midweekcompetitie in 
sporthal Valkenhuizen. Deze is om de 
week op woensdag. Dus 1x per  
2 weken speel je je wedstrijden waarin 
de teams gemixt zijn samengesteld. 
Deze competitie is uiteraard nog 
fanatieker dan de training, omdat op 
vier niveaus tegen andere teams kan 
worden gespeeld, maar plezier staat te 
allen tijde bovenaan!

Naast deze volleybal activiteiten 
organiseren we zelf ook nog een 

aantal activiteiten. Zo is er jaarlijks een proactieve Armadag, 
tweemaal per jaar een gezellig seizoen-einde toernooi met 
een hapje en drankje en natuurlijk in het najaar het Arma 
Herfsttoernooi.

Wij trainen op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur 
in de sporthal van het Olympus College naast de Rijnhal. 
Het adres is Olympus 11, 6832 EL Arnhem.
Bekijk ook eens onze website  
www.sv-arma.nl . Heb je belangstelling dan kun je voor 
informatie contact opnemen via arma.volleybal@gmail.com 
of 06-53631213. 
Je bent van harte welkom om tweemaal vrijblijvend mee te 
trainen en een indruk te krijgen van SV-Arma.
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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.



“De Thuyn” 
Op 9 november 2018 is ons unieke project “de Thuyn” 
in “de Schuur”, het clubgebouw van de Biologische 
Tuinbouwvereniging Elderveld gestart. We gaan nu ons 
2e jaar in. Dit project was wijkgericht maar nu open 
voor iedereen uit Arnhem. We zitten in een mooi gebied 
waar alle ruimte is en toch overzichtelijk. Dit maakt 
ook dat er veel contacten zijn tussen de mensen van 
de tuinbouwvereniging en mensen uit de buurt. Er is 
professionele begeleiding aanwezig.

In “de Thuyn” is iedereen welkom die gezelligheid 
zoekt, graag in de tuin of buiten bezig is of gewoon 
op een andere manier actief bezig wil zijn. Centraal 
staat ontmoeting en bezig zijn. We hebben geen vast 
programma dus is het iedere keer weer een verrassing 
wat we kunnen of gaan doen. Hierbij zijn we natuurlijk 
ook afhankelijk van het weer en de tijd van het jaar. 
Activiteiten variëren van wandelen tot in de tuin of kas 
werken, spelletje, creatief bezig zijn, iets lekkers maken of 
een gesprek bij de koffie en vele andere dingen. Voorop 
staat dat iedereen het naar zijn zin heeft en iedereen 
het op eigen tempo doet. Niets moet maar alles mag. In 
februari beginnen we weer voor de liefhebber met het 
zaaien van plantjes voor de verkoop van de Biologische 
tuinbouwvereniging in de kas. Zoals een van onze 
deelneemsters zegt: ik voel me weer nuttig en leer weer 
dingen en niet onbelangrijk het is hier gezellig.

“de Thuyn” is voor iedereen die, om welke reden dan ook, 
behoefte heeft aan meer sociaal contact en of activiteit. 
Voor mensen met beginnende geheugenproblemen of die 
een beetje hulp nodig hebben bij het invullen van de dag. 
Ook voor mensen die om welke andere reden graag deel 
willen nemen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Momenteel 
bestaat de groep bezoekers uit mensen van 18 tot 80 jaar. 

Wij zijn er elke dinsdag en donderdagmiddag van 12.00 tot 
16.00 uur. We beginnen altijd eerst met koffie of thee en 
overleggen dan wie wat wil gaan doen. Ook gebruiken we 
samen een lunch. De kosten hiervan zijn € 2,50 of je kan je 
eigen brood mee nemen.
“de Thuyn” is in samenwerking met de SWOA, kosten 
deelname zijn € 2,50.

We zijn een voorliggende voorziening wat betekent dat 
er geen indicatie nodig is. Iedereen is welkom dus kom 
gerust eens binnen lopen en een kijkje nemen. Aanmelden 
hoeft niet je kunt komen wanneer je wilt en bent van harte 
welkom.

“de Thuyn” Hannesstraatje 2a (naast de 
Pannenkoekenboerderij)
Begeleidster Karin van Lier, telefoon 06-13764530

SWOA’s De Eetkamer komt naar De Gaanderij!
Na een succesvolle start van de Eetkamer op SWOA-locatie 
de Weldam (Presikhaaf), komt de Eetkamer nu ook naar 
Elderveld! Vanaf februari geniet je elke 1e zaterdag van de 
maand van een heerlijke en betaalbare 3-gangenlunch.

Samen met andere ouderen in een ontspannen, huiselijke 
sfeer genieten van een heerlijke en gezonde maaltijd. Dát 
is waarvoor je terecht kunt bij de Eetkamer in de Gaanderij. 
Iedere 1e zaterdag van de maand serveren wij om 12.00 
uur een maaltijd, bestaande uit een voor-, hoofd- en 
nagerecht. Ook met speciale (dieet)wensen kun je bij ons 
terecht, geef deze van tevoren even door, dan denken we 
graag mee!

De Eetkamer
Iedere 1e zaterdag van de maand om 12.00 uur
Kosten € 6,85 (met GelrePas € 4,35)

Meer informatie of opgeven?
• SWOA, De Gaanderij, Driemondplein 1 in Arnhem.
• Tel: 026 3810265
• 
Opgeven voor de lunch kan t/m de donderdag van tevoren.
De Eetkamer, locatie de Gaanderij, is een samenwerking 
met -.
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Het kan je zomaar overkomen… 
“Ik weet nu even niet meer hoe ik verder moet” zegt 
Anna. “Er is een flink gat gekomen in mijn leven sinds mijn 
zus niet meer thuis woont.”  Ze vertelt wat er is gebeurd. 
Jarenlang heeft ze na de dood van haar ouders de zorg 
voor haar zus Ria op zich genomen, die lichamelijk en 
geestelijk gehandicapt is. Ze zijn erg op elkaar gesteld, 
zozeer dat Anna een deel van haar werk heeft opgegeven 
om voldoende aandacht en zorg aan haar zus te kunnen 
geven. Toen Ria ernstig ziek werd, moest ze opgenomen 
worden in een verpleeghuis. Sindsdien bezoekt Anna haar 
dagelijks. “Het is nu helemaal anders geworden. Ik mis de 
zorg en het omgaan met elkaar. Zij was mijn levensvulling. 
Ik zit nu doelloos thuis. Moeilijk hoor, om nu weer nieuwe 
invulling te geven aan mijn leven, een nieuwe zin.”
Zomaar één van de levensvragen waarmee inwoners 
van Arnhem terecht kunnen bij de D3rde Verdieping – 
Hart voor Zingeving. Die levensvragen kunnen een rol 
gaan spelen als je op oudere leeftijd werkloos wordt en 
moedeloos wordt van het ‘nutteloze’ solliciteren. Of als je 
als jongere de studie helemaal niet meer ziet zitten, of in 
de schulden bent geraakt en tegen een uitzichtloze situatie 
aankijkt. Allerlei vragen kunnen je bezighouden. Hoe geef 
je plaats aan een verlies? Hoe krijg je weer perspectief in 
je leven als je je eenzaam voelt? Hoe krijg je weer zin en 
voldoening in het leven bij een chronische ziekte?  Soms is 
het goed  - en kan het voldoende zijn - om er met familie 
en vrienden over te praten. Maar soms ook niet. Of je wilt 
er liever met iemand ‘van buiten’ over spreken.
 

Als je behoefte hebt aan contact en een gesprek over 
wat je bezighoudt, kun je een beroep doen op een van 
de (getrainde) vrijwilligers van de D3rde Verdieping – Hart 
voor Zingeving. Zij zijn in staat om met aandacht en zonder 
oordeel te luisteren. Zij zijn vertrouwd met levensvragen en 
zingeving en kunnen met jou op verhaal komen over wat er 
speelt, je meer inzicht geven in je situatie en met jou kijken 
hoe je verder kunt komen. 

Het gesprek kan plaatsvinden in Rozet, bij je thuis  of 
op een andere plek die je in overleg afspreekt. Aan zo’n 
gesprek zijn geen kosten verbonden. Eveneens zonder 
kosten, maar afhankelijk van je vraag, is het ook mogelijk 
om met een geestelijke verzorger een aantal gesprekken te 
hebben. Of je daarvoor in aanmerking komt, kun je nagaan 
op de website: www.d3rdeverdieping.nl .

De D3rde Verdieping – Hart voor Zingeving is gevestigd 
in de Rozet (K 3.09), Kortestraat 16 6811 EP Arnhem. 
Voor het maken van een afspraak: 06-49979824 of info@
d3rdeverdieping.nl
Op maandag, woensdag en vrijdag kun je u tussen 10.00 
en 17.00 binnenlopen voor het maken van een afspraak.
Of neem contact op met de contactpersoon in de wijk: 
Gerard Mug, gbjmug@tele2.nl

ANWB Automaatje rijdt 3000e rit! 
Iets meer dan een half jaar geleden reed AutoMaatje 
Arnhem de 1000ste rit. Sindsdien heeft de teller niet 
stilgestaan: de 3000ste rit is inmiddels gereden! Grote dank 
uiteraard aan alle betrokken vrijwilligers, die het mogelijk 
maken deze mensen net iets mobieler te maken.

AutoMaatje is een initiatief van de ANWB, waarbij 
vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele ‘buren’ 
vervoeren binnen de wijken. Door AutoMaatje kunnen 
mensen langer mobiel en actief blijven én leren ze mensen 
uit de buurt kennen. AutoMaatje reed de eerste rit in 
september 2017 in Arnhem-Zuid. Inmiddels is de dienst 
uitgegroeid tot een Arnhem-breed project.

Word jij ook AutoMaatje?
De aanmeldingen voor ritten blijven binnenkomen. Dit 
betekent dat we ook altijd op zoek zijn naar nieuwe 
chauffeurs! Vind jij het leuk om je minder mobiele buurman 
of -vrouw te vervoeren? Meld je dan aan via automaatje@
swoa.nl. 

Wil je gebruik maken van AutoMaatje?
Op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur zitten onze 
vrijwillige medewerkers voor je klaar! Zij zijn te bereiken via 

026-3846690. Aanmelden voor AutoMaatje is gratis. Voor 
het gebruik betaal je alleen een kleine onkostenvergoeding 
van € 0,30 per kilometer per rit aan de vrijwilliger.

Meer informatie?
Kijk op www.swoa.nl/automaatje
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Werken bij de 
Stichting Eusebius 
Arnhem
In de Eusebiuskerk Arnhem bruist het! 
Dagelijks bezoeken velen de hernieuwde 
kerkzaal en de Eusebius Experience. Bijna 
wekelijks zijn er evenementen, optredens 
en beurzen. 
Wil jij deel uitmaken van deze 
inspirerende en uitdagende omgeving? 
Meld je dan aan als vrijwilliger bij de 
Eusebius!  

We zoeken enthousiaste 
baliemedewerkers en liftgidsen.  
Dus ben jij gastvrij ingesteld? Wij 
ontvangen graag je email- of een 
WhatsApp bericht:  
vrijwilligers@eusebius.nl  t.n.v.  
Willy Knelissen, coördinator 
HR-vrijwilligers, mobielnummer 
06-54715126. 
Wil je eerst meer weten? Kijk ook eens op
https://eusebius.nl/over-de-eusebius/
stichting-eusebius-arnhem/ 

Vrijwilligers gezocht! 
Pleyade is op zoek naar enthousiaste, betrokken, gepassioneerde vrijwilligers.
Als vrijwilliger bij Pleyade bent u waardevol. Voor ons en zeker voor onze cliënten. Door uw persoonlijke kwaliteiten, 
talenten en levenservaring levert u een bijdrage aan het welzijn van cliënten. Of u nu veel tijd heeft, of enkel een paar 
uurtjes per week beschikbaar bent, u bent van harte welkom. De belangrijkste voorwaarden om als vrijwilliger bij Pleyade 
aan de slag te gaan zijn enthousiasme, betrokkenheid en een hart voor mensen, in het bijzonder ouderen. Als vrijwilliger 
kunt u uiteraard rekenen op passende begeleiding en waardering vanuit Pleyade. 

Voor de locatie Eldenstaete zoeken wij vrijwilligers die samen met een cliënt willen wandelen,  fietsen of een spelletje 
doen.

Bent u enthousiast en wilt u meer weten of u aanmelden? Stuur een mail naar vrijwilligerswerk@pleyade.nl of  
bel met 026 – 7517285 
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.pleyade.nl. 

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

21



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
18 mrt, 15 apr, 
20 mei

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

Breien voor goed 
doel,  
10.00 – 12.30 uur
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
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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Wilt u ook  
adverteren? DE OOSTELAAR

WIJKVERENIGING

lente
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

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

Tarieven 2020 advertenties “Laarnieuws”
1/3 1/8 1/4 1/2 1/1

aantal 
plaatsingen

kortings-
percentage

omslag 
buitenzijde

binnenpagina
omslag 
buitenzijde

omslag 
binnenzijde

binnenpagina
omslag 
binnenzijde

binnenpagina
omslag 
buitenzijde

omslag 
binnenzijde

binnenpagina

1
 € 58,00  € 26,00  € 48,00  € 46,00  € 42,00  € 82,00  € 75,00  € 160,00  € 155,00  € 140,00 

2 5%
 € 110,00  € 49,00  € 91,00  € 87,00  € 80,00  € 156,00  € 143,00  € 304,00  € 295,00  € 268,00 

3 7%
 € 162,00  € 73,00  € 134,00  € 128,00  € 117,00  € 229,00  € 209,00  € 446,00  € 432,00  € 391,00 

4 10%
 € 209,00  € 94,00  € 173,00  € 166,00  € 151,00  € 295,00  € 270,00  € 576,00  € 558,00  € 504,00 

5 12%
 € 255,00  € 114,00  € 211,00  € 202,00  € 185,00  € 361,00  € 330,00  € 704,00  € 682,00  € 616,00 

6 15%
 € 296,00  € 133,00  € 245,00  € 235,00  € 214,00  € 418,00  € 383,00  € 816,00  € 791,00  € 714,00 

Kortingspercentage is in de bedragen meegenomen. Interesse? Mail naar redactie@oostelaar.nl



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


