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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
Koolzaad zie je op heel veel plekken. Op de omslag een foto van koolzaad bij de 
slootkant. De kombinatie met het water, de ganzen en de wolken maakt het tot 
een leuke natuurfoto (fotograaf Geesje v.d. Burgh). Door de vele warme dagen 
in de lente stonden allerlei wilde planten in onze eigen omgeving uitbundig te 
bloeien.

Na een voor iedereen roerige en spannende periode door de coronacrisis 
proberen we de draad weer zoveel mogelijk op te pakken. Mede door het laten 
vervallen van Laarnieuws no. 3 is er nu een grote hoeveelheid kopij. Besloten is 
daarom Laarnieuws no. 4 met vier pagina’s uit te breiden. Dit is éénmalig. 
 
Een mooi initiatief van enkele wijkbewoners is het oprichten van de Cultuurgroep 
De Laar. Alle bestaande publieke kunstobjecten in onze wijk hebben zij op een 
ludieke manier opnieuw ”op de kaart gezet” voor ons wijkbewoners. Zie hun 
uitvoerig verhaal in deze Laarnieuws. 

De renovatie van winkelcentrum De Laar Oost zal u niet ontgaan zijn. Bij velen 
van u is echter niet bekend dat er ook recentelijk (weer) een winkeliersvereniging 
is opgericht. Meer hierover kunt u lezen in het interview met de voorzitter van 
de vereniging. De projectgroep De Laar Schoon houdt weer een opschoondag 
op 19 september, tijdens de landelijke opschoondag. Verder kunt u lezen over de 
voortgang van het project buurtpreventie in De Laar, de metamorfose van een 
tuin in de Bingelradestraat en nieuws van de Dolmans landscapinggroup. 

Team Leefomgeving vraagt u, als bewoner, mee te denken met de wijkplannen 
voor de toekomst en ook WijkteamsArnhem levert een bijdrage aan deze editie. 

Veel leesplezier en blijf gezond!

Van de voorzitter
Beste lezers van Laarnieuws.
Wat leven we in een bijzondere tijd met z’n allen! Heel veel activiteiten, 
zoals koningsdag, de dag van de Laar, workshops, bingo’s, kaartmiddagen, 
koffieochtenden en breiactiviteiten, hebben we noodgedwongen allemaal moeten 
annuleren door COVID 19. En ook het Laarnieuws verschijnt dit jaar vijf in plaats 
van zes maal.

Ondanks alle beperkingen zijn we achter de schermen bezig geweest met het 
bedenken van maatregelen zodat we, indien het wat versoepelt, toch het een 
en ander weer kunnen opstarten. En met ingang van 1 juli hebben we wat meer 
mogelijkheden gekregen om dat concreet te maken. 

De uitgestelde algemene ledenvergadering is nu gepland op maandag 7 september. 
U bent van harte welkom! 

Begin augustus is er een kleine bingo gehouden bij wijze van proef; anderhalve 
meter is erg ver uit elkaar en dus blijft er ook maar plek over voor een klein aantal 
mensen. Verderop in dit blad leest u meer hierover. Ook kunnen er weer workshops 
gehouden worden en gaan de kaartmiddag, de breiochtend en de koffieochtend 
ook weer van start.

U ziet dat er, met in achtneming van de o zo nodige maatregelen, toch wel weer 
iets georganiseerd kan worden. De anderhalve meter maatregel is iets waar we 
waarschijnlijk lang mee te maken krijgen, maar vol vertrouwen in elkaar gaan we 
dit met zijn allen volhouden.
Houd moed en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, Dennis van der Steldt
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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



Wisseling wijkagenten  
We willen ons graag even voorstellen in Laarnieuws.
 
Per half maart heeft De Laar twee nieuwe wijkagenten gekregen.
In De Laar-West zit Richard Lap en in de Laar-Oost zit Bert Bloemsma.
 
Ik, Richard, ben 31 jaar oud en werk sinds 2009 bij de politie (op de foto 
rechts). Na de politieacademie te hebben afgerond ben ik werkzaam geweest 
binnen de basispolitiezorg van Zevenaar.
Naast mijn werkzaamheden als wijkagent ben ik politieschipper en werkzaam 
binnen de Mobiele Eenheid (ME).
 
Ik, Bert (op de foto links), ben in 1994 naar de politieschool Leusden gegaan 
en heb van 1996 tot 2000 bij de politie Amersfoort gewerkt. Van 2000 tot 
2007 werkte ik bij de verkeerspolitie Utrecht. Daarna ben ik overgestapt naar 
Gelderland-midden en ben aan de slag gegaan in Arnhem-noord.
In 2013 ben ik begonnen in Arnhem-zuid, als wijkagent in Schuytgraaf. Nu is 
het tijd voor een nieuwe stap.
 
Wij hopen op een fijne, vruchtbare samenwerking met de inwoners en 
ondernemers van De Laar! En we zijn inmiddels enthousiast  aan de slag 
gegaan in De Laar.
 
Wij zijn bereikbaar via 0900-8844,
via Instagram: wijkagentendelaar,
of via de website www.politie.nl
 
Groeten, Richard en Bert

De Zonnebloem Arnhem Zuid zoekt 
vrijwilligers die graag op stap gaan.  
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij organiseren zulke leuke activiteiten, dat steeds 
meer mensen ons weten te vinden. En dus hebben we ook meer vrijwilligers nodig. 

Een dagtocht, een stamppottenbuffet en mooie muziekvoorstellingen staan zoal op het programma. 
Samen op pad gaan, naar de film, wandelen of lekker thuis gezellig met elkaar praten wordt ook erg 
op prijs gesteld. En vergeet natuurlijk de Zonnebloem vakanties niet!!

De buitenwereld binnen brengen bij mensen, die weinig contact meer hebben door hun lichamelijke beperking. Vaak 
ouderen waar eenzaamheid een gevolg is van hun beperking. Hen weer mee naar buiten nemen! Door samen leuke 
dingen te doen. 
Van gezellig koffiedrinken tot samen aan het kerstdiner zitten.
Met het doen van iets heel kleins, kun je al veel voor een ander betekenen.
Genieten van het plezier dat je anderen geeft.   

Wilt u een impressie van onze activiteiten, neem dan eens een kijkje op: https://www.zonnebloem.nl/arnhem-zuid   
    
Geïnteresseerd? 
Neem contact op met Elly Schoenmaker
Mail: schoenmaker@hotmail.nl
Telefoon: 06-10420698
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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! 

is een toonaangevende praktijk op het gebied van:

- Huidverbetering met laser
 Littekenbehandeling, bijv. acné, brandwonden, chirurgie,
 pigment- en ouderdomsvlekken,
 rimpelbehandeling, verfijnen huidstructuur en poriën
- Huidverjonging en -verbetering
- Definitieve ontharing
 IPL “Ellipse” bij het consumentenprogramma “Kassa” als beste uitgekomen
 Elektrisch ontharen
- Microneedling voor gelaat en lichaam
- Behandeling van couperose, bloedblaasjes, fibromen, steel- en 

ouderdoms wratten
- Behandeling van acné en probleemhuiden
- Medische camouflage van huidaandoeningen
- Figuurcorrectie
- Voeding & Beweging
- Permanente make-up

MARIBEAU medisch schoonheidsspecialist in dermatologie, voeding & bewe-
ging behandelt alle huidtypes. Wij zijn gediplomeerd en werken samen met de 
zorgverzekeraar voor definitieve ontharing, behandeling van acné,  
medische camouflage van huidaandoeningen en voedings advies.
Tevens werken wij samen met dermatologen en huisartsen.

Voor meer informatie over de behandelingen kijk op www.maribeau.nl,  
stuur een mail naar info@maribeau.nl of bel naar 026 - 32 36 586.

medisch schoonheidsspecialist in dermatologie
voeding & beweging



Medisch schoonheidsspecialist  
in Arnhem en omgeving
Uw huid verdient de beste zorg!

Een medisch schoonheidsspecialist is een schoonheids-
specialist die kennis heeft van de medische aspecten van 
de huid. Zij heeft, naast de opleiding voor schoonheids-
specialist, de basis- en vervolgopleiding en de Masterclass 
Dermatologie voor Schoonheidsspecialisten bij U-Consul-
tancy gevolgd. De medisch schoonheidsspecialist is verder 
geschoold in de medische aspecten van specialistische 
behandelingen. Bovendien is zij getraind en vakbekwaam 
in omgang met apparatuur. Daarnaast is zij volledig op de 
hoogte van cosmetica-ingrediënten in huidverzorgings- 
producten. 
Regelmatig wordt zij bijgeschoold in bijvoorbeeld 
vakbekwaamheid en actuele ontwikkelingen binnen de 
dermatologie. 

De medisch schoonheidsspecialist kunt  
u herkennen aan het kwaliteitslabel  
Medisch Schoonheidsspecialist 
Dermatologie®. 

De nieuwste technologische ontwikkelingen combineer ik 
met veel persoonlijke aandacht en deskundigheid. Ik houd 
me voortdurend bezig met bijscholingen en cursussen, 
waardoor de know-how gewaarborgd blijft. Ik bied 
persoonlijke begeleiding, advies en maatwerk op basis van 

uw wensen en behoeften. Ieder 
persoon is immers verschillend en 
derhalve worden alle individuele 
behandelingen op maat gemaakt 
en kunnen de prijzen variëren.
MARIBEAU behandelt alle 
huidtypes. Als medisch 
schoonheidsspecialist heb ik een 
signalerende functie, waardoor 
diverse huidproblemen in een 
vroeg stadium ontdekt kunnen 
worden. Ik kan uw zorgvraag, 
indien nodig, adequaat vervolg 
geven richting bijvoorbeeld uw huisarts. Tevens werk ik ook 
samen met de zorgverzekeraar voor definitieve ontharing 
(elektrisch en lichttherapie), medische camouflage van 
huidaandoeningen, acné-huiden, pigmentvlekken, 
couperose, rosacea en voeding & beweging.
Als medisch schoonheidsspecialist sta ik geregistreerd op 
www.medisch-schoonheidsspecialist.nl.
Ik ben gediplomeerd en aangesloten bij de branche 
organisaties ANBOS en BGN.

Meer informatie: MARIBEAU medisch 
schoonheidsspecialist dermatologie, voeding  
& beweging, Maria Posner, www.maribeau.nl,  
info@maribeau.nl, tel. 026 32 36 586.

Tuin Bingelradestraat ondergaat een metamorfose!
Op initiatief van twee buurtbewoners 
en met medewerking van team 
Leefomgeving is er na ruim overleg 
een mooie en verantwoorde tuin 
gerealiseerd. Het was al tijden een 
doorn in het oog, een groot stuk 
grond met struiken die halfdood 
waren en het nodige onkruid enkel in 
”gewaaide“ tuintegels, maakten het 
verloederde beeld compleet.  
Tijd om hier iets aan en mee te 
doen. Er is door bewoners een 
plan gemaakt, daarmee is naar 

team Leefomgeving gestapt, die op 
hun beurt Milly Kors van afdeling 
wijkonderhoud van de gemeente 
Arnhem, de buurtconciërge en de 
firma Dolmans inschakelden. 

Na onderling overleg tussen deze 
betrokkenen is er samen met de 
buurtbewoners een planning gemaakt 
van de werkzaamheden. De eerste 
dag kwam Dolmans om de tuin 
totaal leeg te halen, vervolgens is in 
de week daarna in twee dagen de 

tuin volledig beplant en dat met de 
nodige hulp van vele buurtbewoners, 
wat soms wel eens lastig was om 
daarbij de anderhalve coronameter te 
handhaven. 

Woon je zelf ook ergens, waar een 
plek is waarvan je denkt, dat kan beter 
of mooier, neem dan vooral contact 
op met de buurtconciërge.

Met vriendelijke groet,
Bep van Rossum en Tiny Sijbrandi
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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
Datum: maandag 7 september. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: boerderij De Kroon, deel I en II

Agenda

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
 Randweg 2, 6845 AC  Arnhem

1. Opening en mededelingen 
 Verslag van de algemene ledenvergadering van 

1 april 2019 (wordt voor aanvang van de vergadering 
verspreid) 

2. Financiën: 
 - financieel jaarverslag 2019
 - begroting 2020
 - verslag kascontrolecommissie 

3. Verslagen van:
 - diverse activiteiten 
 - redactie van wijkblad Laarnieuws

4. Verkiezing bestuursleden
 aftredend volgens rooster:
 - Annie Folman penningmeester herkiesbaar
 - Anja Spanbroek bestuurslid herkiesbaar 
 te benoemen:
 - bestuurslid Tiny Sijbrandi
 - bestuurslid Elvira Benerink

5. Benoeming kascontrolecommissie over 2020 

6. Ingekomen / uitgaande post

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Sluiting



Elst Noord Spoorkruisingen

Het project “Elst Noord Spoorkruisingen” omvat twee 
spoorkruisingen: Rijksweg-Noord en de 1e Weteringsewal. 
Tot 2021 wordt gewerkt aan de fietsveiligheid en 
verbetering van de doorstroming van het verkeer.
Het nieuwe kruispunt Rijksweg-Noord - 1e Weteringsewal 
wordt een ‘Largas’- plein. Dit staat voor LAngzaam Rijden 
GAat Sneller.
Van 20 juli 07:00 uur tot en met 24 augustus waren 
twee delen van de 1e Weteringsewal afgesloten voor 
al het verkeer. Dit was noodzakelijk in verband met 
de werkzaamheden aan het viaduct Dijkakkers en het 
kruispunt Rijksweg-Noord - 1e Weteringsewal. 

Het viaduct en het nieuwe kruispunt worden in de ochtend 
van 24 augustus 2020 opengesteld voor al het verkeer.

Grifttunnel
Het vervangen de huidige spoorweg overgang (spoorlijn 
Arnhem-Nijmegen) door een ongelijkvloerse kruising, 
waarbij de Rijksweg-Noord (maximum snelheid 50 km/uur) 
onderlangs het spoor kruist. 
De onder doorgang gaat ‘Grifttunnel’ heten
De onderdoorgang biedt ruimte voor alle verkeer met vrij 
liggende fietspaden aan weerszijden van de weg.  
De ligging van het spoor wijzigt niet. Voor de 
bereikbaarheid van de woningen langs de huidige 

parallelweg bij de spoorwegovergang wordt een nieuwe 
weg, genaamd Heuveltje, aangelegd. Langs de spoorbaan 
komen geluidsschermen. 

Januari 2020 tot 1 juli 2021: 
bouw van de beide toegangen tot de onderdoorgang 
onder het spoor.
Kijk voor de meest actuele planning op  
www.spoorkruisingenelst.nl.

Op deze website onder de link hinderkalender vindt u een 
overzicht van alle geplande werkzaamheden. Alle hinder 
staat hier bij elkaar.
Foto’s en afbeeldingen van Heijmans.
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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 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
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Workshop Bloemenbol
We starten dit 
seizoen met 
een bloemstuk, 
opgemaakt 
in een halve 
tempexbol (25 
cm doorsnee). 

Deze bol wordt eerst rondom beplakt 
met raffia. Voor de te gebruiken 

bloemen kijken we naar wat er aan 
late zomerbloemen en al vroege 
herfstbloemen en bessen beschikbaar 
is. Mogelijk kunnen we ook al aan wat 
pompoentjes komen. Doordat de oasis 
op een losse plastic schotel in de bol 
ligt kan, als de bloemen uitgebloeid 
zijn, gemakkelijk een nieuw stuk 
opgemaakt worden.

Wanneer:  dinsdag 15 september
Kosten: € 17,50 voor leden, 

€  22,50 voor niet-leden. 
Opgeven: vanaf 31 augustus tot 

uiterlijk 7 september
Bij:  Ineke Bretz, 06-31960079

Creatieve workshops september en oktober
Ook voor onze workshops moeten wij de coronaregels van 
het RIVM volgen. Dat houdt in dat we voor de beschikbare 
werkruimte per persoon de 1½ meter afstand aan moeten 
houden. Helaas is daarbij de consequentie dat we minder 
deelnemers kunnen toelaten (maximaal 16) en dat we 
soms mensen zullen moeten teleurstellen. Tevens willen wij 

dringend vragen om bij verkoudheid e.d. niet te komen en 
dit zo mogelijk van tevoren te melden, zodat wij dan alsnog 
iemand van de wachtlijst kunnen bellen. Verder graag 
handen schoonmaken bij binnenkomst; wij zetten hiervoor 
desinfecterende gel  klaar. 

Workshop Bloementaart
Herfst is de tijd 
voor mooie, 
warme kleuren 
bloemen en 
allerlei soorten 
besjes. We gaan 
een fleurige 

bloementaart maken met verschillende 
bloemen, besjes en groen. Hiervoor 
gebruiken we als basis een rond 
oasisblok van 30 cm doorsnee. We 
gaan uit de ronding een punt snijden 

en ook dat stuk gaan we opmaken 
met bloemen etc. De zijkanten gaan 
we bekleden met blad, vastgemaakt 
met parelmoer spelden. De taart komt 
op een zinken schaal te staan. Wil 
je voor de bijbehorende punt zelf 
een platte schaal ter grootte van 
een dessertbordje meebrengen.

Wanneer:  dinsdag 13 oktober
Kosten: € 22,50 voor leden en 

€ 27,50 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 31 augustus tot 

uiterlijk 14 september
Bij: Elvira Benerink,  

026-3818556

Beide workshops worden gehouden in 
boerderij De Kroon, deel I en II, 
tijd 19.30 – 22.00 uur. Pinbetaling 
heeft onze voorkeur.

Bingo
Tsjonge, wat is het de afgelopen 
weken spannend geweest of we in 
september weer een bingo mochten 
organiseren. En ja gelukkig, het kan. 

In augustus is er een proefbingo 
gedraaid met in achtneming van de 
regels die nodig zijn en dat was best 
lastig. Even alles op een rijtje; 1.50 m 
afstand tussen mensen is best een 
groot stuk. Dat betekent veel minder 
mensen. Wanneer je binnen in de 
zaal bent mag je niet onnodig heen 
en weer lopen. Houd afstand van 
elkaar bij de kaartverkoop, de bar, het 
halletje bij de toiletten. 
Wanneer iedereen zich hier aan 
houdt kan er een bingo worden 
gedraaid voor 30 personen.
Bij minder mensen worden er 
natuurlijk ook minder kaarten 
verkocht en is het prijzengeld ook 

lager; om dit iets te compenseren en 
de bingo aantrekkelijk te maken zijn 
de kaarten iets duurder geworden en 
worden de prijzen ook iets hoger. 

Aanmelding
Wat heel belangrijk is om u aan te 
houden, is dat u zich alleen telefonisch 
kunt aanmelden, voor iedere bingo 
weer. U kunt dus niet zonder 
aanmelding deelnemen aan de bingo 
en u wordt ook niet toegelaten in de 
zaal. 
We beseffen dat de spontaniteit door 
deze maatregelen een beetje minder 
is, maar wanneer wij niet voldoen aan 
de richtlijnen van het RIVM kunnen 

wij niets organiseren zolang deze 
maatregelen van kracht blijven.

U ziet wij doen er alles aan om toch de 
bingo aan te kunnen bieden en met 
het enthousiasme om toch ook wat 
gezelligheid te brengen, moet het ons 
zeker allemaal gaan lukken. De data 
tot eind dit jaar zijn: 12 september, 
10 oktober, 14 november en 
19 december (kerstbingo).

Telefonisch reserveren van 
toegangskaarten kan op de dinsdag- 
en woensdagavond, voorafgaand 
aan de datum van de bingo, tussen 
19.00 – 21.00 uur. U kunt maximaal 
twee kaarten per persoon reserveren 
via telefoonnummer 06-13769365.

Tot ziens op een Bingo,
de bingogroep
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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

12





Wij zijn Thea, Paul en Harm Jan van Team Leefomgeving De Laar/Elden. Het hele jaar door horen wij ideeën, 
wensen maar ook klachten van bewoners. Mede op basis van deze informatie maken we plannen voor de 
toekomst van De Laar. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat u als inwoner met ons meedenkt. 

Meedoen
Mensen die dat willen moeten zo 
veel mogelijk mee kunnen doen in 
de samenleving. Bijvoorbeeld door 
iets voor de wijk te doen of een 
betaalde baan te vinden. Een goed 
netwerk is daarbij belangrijk. Ook 
ontmoetingsplekken spelen daarin een 
rol.

We werken aan
Het verbeteren van zowel de binnen- 
als buitenruimte van sporthal De 
Laar-West zodat deze plek en 
aantrekkelijker wordt als meer 
gebruikt wordt.
In het scholengebouw aan de 
Brabantweg een educatiecentrum en 
ontmoetingsplek ontwikkelen met 
name voor de jeugd. 
We blijven werkgroepen en 
bewonersinitiatieven ondersteunen 
als dat nodig is. Bijvoorbeeld door 
het te verbinden aan de juiste 
professionals of door ze te wijzen op 
subsidieregelingen.
In samenwerking met Sociaal 
Wijkteam ondersteunen we de opzet 
van buurtschakels en cursussen 
zoals taalvaardigheidstrainingen 
en trainingen om het welzijn te 
verbeteren.
Wij stimuleren de verdere samen-
werking tussen Werk&Inkomen en 
het Sociaal Wijkteam en gezamenlijke 
afspraakruimtes in de eigen wijk. 

Kansengelijkheid
Volwassenen en kinderen moeten 
voldoende kansen hebben om zich te 
ontwikkelen. Daarom is het belangrijk 
dat we kansen creëren en dat er 
hindernissen worden weggenomen. 

We werken aan
Samen met de basisscholen blijven we 
verder werken aan het programma 
om kinderen in De Laar gelijke 
kansen te bieden. De scholen zijn 
verantwoordelijk voor dit programma 
en werken nauw samen met de 
gemeente, Rijnstad, Sportbedrijf en 
het Sociale Wijkteam.
Wij ondersteunen de verdere 
ontwikkeling van Focusz Academy 
(Rijnstad). Dit is een plek voor 
kinderen van 12-18 jaar die 
steun kunnen gebruiken in hun 
persoonlijke ontwikkeling en groei. 
Met buitenschoolse activiteiten 
werken zij aan huiswerkbegeleiding, 
weekendschool, talentontwikkeling, 
ondernemerschap en sport & healthy 
lifestyle.

Openbare ruimte
Een verzorgde en leefbare buurt 
is belangrijk om prettig te kunnen 
wonen. Bewoners, werkgroepen, 
buurtconciërge (groenaannemer) en 
gemeente trekken hierin veel samen 
op.

We werken aan
Extra aandacht voor spelen/
speelplekken, o.a. het verbeteren van 
de vindbaarheid van de speelplekken 
in de wijk en zorgen dat deze beter 
passen bij de leeftijd van de kinderen 
in de buurt.
We blijven de verschillende bewoners-
groepen die zich inzetten voor de 
leefomgeving actief ondersteunen en 
verbinden met de professionals in de 
wijk. 
Samen met de ondernemers blijven 
we ons inzetten voor het verder 
verbeteren van winkelcentrum  
De Laar Oost.  

Zijn wij op de goede weg?

Team Leefomgeving vraagt De Laar om mee te denken. Voor nu en in de toekomst
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Duurzaamheid
Steeds meer bewoners zijn 
geïnteresseerd in duurzamer en 
energiezuiniger wonen. In De Laar is 
de bewonersgroep “De Laar Energie 
Bewust” gestart om bewoners meer 
bewust te maken van mogelijkheden 
hiervoor. 

We werken aan
We blijven ons inzetten om 
bewonersinitiatieven zoals deze 
te ondersteunen en maximaal aan 
te laten sluiten bij de stedelijke 
projecten rondom duurzaamheid en 
energiebesparing.

Wonen
De afgelopen jaren zijn de 
woonwensen en behoeften veranderd. 
Ouderen en jongeren die graag in het 
gebied willen blijven wonen vinden 
moeilijk passende woonruimte.
Door kamerverhuur is het aantal 
mensen zonder binding of 
betrokkenheid de laatste jaren 
toegenomen. Dit zorgt voor overlast 
en legt druk op de leefbaarheid.

We werken aan
We laten onderzoeken hoe er 
meer woningen voor jongeren 
(starterswoningen) en ouderen 
(levensbestendige woningen) 
gebouwd kunnen worden binnen 
De Laar.
We willen De Laar goed laten 
aansluiten op de nieuwe stedelijke 
aanpak voor de bestrijding van 
overlast door verkamering.
Wij blijven ons ervoor inzetten dat 
bewoners op tijd betrokken worden 
bij het (opnieuw) ontwikkelen van 
delen van De Laar. Zeker als daarbij 
nieuwe woningen worden gebouwd. 

Veiligheid
Een veilige buurt is heel belangrijk 
om prettig te kunnen wonen. Veel 
bewoners zetten zich actief in voor 
de veiligheid van De Laar. Daarom 
willen we samen met hen blijven 
werken aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid, het aanpakken 
van verloedering en het verminderen 
van de buurt- en jeugdoverlast. 
Werkgroepen zoals “buurtveiligheid”, 
“De Laar Schoon” en “De Laar AED 
proof” zijn voorbeelden van bewoners 
die zich actief inzetten voor een veilige 
wijk.

We werken aan
Samen met bewoners blijven we 
verkeersproblemen in beeld brengen 
en wordt er gezocht naar oplossingen. 
We blijven de verschillende 
bewonersgroepen die zich inzetten 
voor veiligheid actief ondersteunen en 
verbinden met de professionals in de 
wijk. 
Samen met bewoners, wijk profes-
sionals en instanties blijven we ons 
inzetten voor het verminderen van 
buurt- en jeugdoverlast.

Samen met u willen we tot een mooi wijkprogramma 
komen voor 2021 en verder. Daarom stellen we het zeer 
op prijs als u opmerkingen, aanvullingen, vragen of ideeën 
aan ons wilt laten weten. Dit kunt u per mail versturen 
naar het volgende adres:  
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl 

We hopen van u te horen!

Met vriendelijke groet,

Thea, Paul en Harm Jan
Team Leefomgeving De Laar/Elden

Zijn wij op de goede weg?

Verdeeld over 6 onderwerpen leest u hieronder de belangrijkste plannen van ons wijkprogramma. Dit zijn de 
onderwerpen waar we de komende tijd samen met u mee aan de slag willen gaan. Wij willen u vragen om ons 
uw mening te geven. Mist u zaken? Of wilt u ons iets meegeven? Dan horen we heel graag van u. Onderaan 
leest u hoe u ons kunt bereiken.

Team Leefomgeving vraagt De Laar om mee te denken. Voor nu en in de toekomst
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Van de hak op de tak Mart v.d. Burgh 

Zeetrekvissen in Nederlandse rivieren
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 
Zwitserland zijn oeverstaten van de Rijn. Op de 
conferentie van afgelopen februari spraken zij o.a. af 
dat trekvissen de Rijn moeten kunnen opzwemmen tot 
aan de voortplantingsgebieden. Deze paaiplekken zijn 
snelstromende gedeeltes in de bovenloop tot de regio Bazel 
in Zwitserland.
De zeezalm en zeeforel behoren tot de doelgroep 
trekvissen uit de zee. 

Nederland heeft 
vorig jaar de 
Haringvlietsluis 
op een kier 

gezet en de trekvis kan nu tot Straatsburg vrij de Rijn 
opzwemmen.
Daar liggen nog drie Franse stuwen die de doorgang 
voor trekvissen versperren.  Ondanks vele toezeggingen 
op eerdere conferenties heeft Frankrijk de bouw van drie 
vistrappen steeds voor zich uitgeschoven. Frankrijk heeft 
nu jaartallen afgegeven wanneer de vistrap bij Rhinau 
(2024) en bij Marckolsheim (2026) klaar zullen zijn, 
maar een harde datum voor de oplevering van de meest 
moeilijke vispassage, die bij Vogelgrün, zat er ook op deze 
conferentie niet in. 
Door vervuiling kwam de zalm sinds 1958 niet meer voor 
in de Rijn. Maar vandaag de dag keren er elk jaar weer 
een paar honderd zalmen vanuit de Noordzee terug naar 
de bereikbare zijrivieren van de Rijn, waar ze zich op 
natuurlijke wijze voortplanten. Door de lage waterstand in 
de Rijn zwommen er in 2018 jammer genoeg weinig vissen 
stroomopwaarts

Riviervissen Winde, Brasem en Steur
De Winde zwemt in de lente, als 
het water de 10 graden nadert, 
stroomopwaarts naar de paaiplekken 
met sneller stromend water en grind 

of zand op de bodem.  
Hele scholen windes kun je dan voorbij zien komen, vooral 

in beken die direct uitmonden in de IJssel.
Na de paai in de beek zwemmen de windes snel weer terug 
naar de rivier  om voedsel te zoeken. De jonge windes 
groeien op in de stromingsluwe stukken zoals oeverzones 
van de beek of rivier waar ze geboren 
zijn.
Brasems zwemmen korte afstanden 
binnen de rivier of beek om eitjes 
te leggen in de oeverzone met veel 
planten. Eind april en begin mei gaan ze soms flink tekeer 
in de oeverzones. Mannetjes verdedigen vaste plekken 
tegen andere mannetjes. Als er een vrouwtje haar eitjes 
afzet zwemmen grote groepen mannetjes naar voren om 
de eieren te bevruchten. In het warme ondiepe water 
komen de eitjes na twee weken uit.

Steur
De Europese Atlantische steur is de grootste trekvis die 

thuishoort in onze rivieren. De vis kan meer dan 3 meter 
lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze 
steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland 
maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste 
steur gevangen en gedood. Sportvisserij Nederland, WNF 
en ARK Natuurontwikkeling werken in het kader van het 
Droomfondsproject Haringvliet met steun van de Nationale 
Postcode Loterij en het Europese LIFE-programma aan de 
terugkeer van de steur in Nederland. In 2012 keerde de 
Europese steur voor het eerst terug in de Nederlandse 
rivieren na meer dan 50 jaar afwezigheid. 47 steuren 
werden in mei van dat jaar losgelaten in de Nieuwe Maas 
bij Rotterdam en de Waal bij Nijmegen. In 2015 werd dit 
herhaald met het uitzetten van nog eens 53 steuren. De 
steuren zijn naar zee gezwommen en de verwachting is dat 
zij over een aantal jaren uit zee terugkeren om te paaien. 

Hoge Noot 
Wandelaars uit de Laar Oost kunnen 
sinds 24 april langs de Rijkerswoerdse 
Plas doorsteken naar Het Waterrijk. 
Dan rechts af slaan, de Rijksweg 
Noord oversteken en rechtdoor 
lopend de nieuwe brug de Hoge Noot 
oplopen. Bovenaan heb je links en 
rechts een mooi zicht op de spoorlijn 
Arnhem-Elst/Nijmegen en natuurlijk op 
De Park. 
Aan die kant sluit de Hoge Noot mooi 
aan op het Notenlaantje. Ook kun je 
fietsend de oversteek maken. De brug 
kronkelt sierlijk als een slang over de 
spoorrails. Het is een echte blikvanger 
in Park Lingezegen.

Zicht komend vanaf  
Rijksweg Noord 

Zicht vanaf  
het Notenlaantje in De Park
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Interview met de voorzitter 
Oprichting winkeliersvereniging De Laar Oost

Op 12 augustus is de winkeliers-
vereniging De Laar Oost officieel 
bij de notaris opgericht. Officieus 
bestaat de vereniging al wat langer, 
maar vanwege Corona heeft het 
veel tijd gekost voordat bij de notaris 
een afspraak kon worden gepland. 
Aangesloten bij de vereniging zijn 
praktisch alle winkels, o.a. Etos, 
JUMBO, de bloemist, de nagelsalon, 
de bakker, de slager, de kapper en 
Primera. Gert-Jan van den Brink is 
voorzitter van de vereniging en hij licht 
het een en ander toe in het volgende 
interview.

Gert-Jan, wat is eigenlijk de 
aanleiding voor de oprichting van 
de winkeliersvereniging?
“Het idee is dat we samen leuke 
activiteiten kunnen organiseren voor 
de wijk. Bijvoorbeeld een Kerstmarkt, 
een Lentefair, een Zomerfestival, 
enzovoort. We kunnen elkaar daarin 
versterken wat betreft kosten, 
leveren van producten en werken aan 
bekendheid. Die activiteiten krijg je 
beter voor elkaar als je samenwerkt.”     

Hoe gaat het met de winkeliers? 
Hebben zij veel last gehad van 
Corona?

“Ik kan niemand in de portemonnee 
kijken, maar mensen blijven komen. 
Wel zijn enkele winkels een tijdlang 
dicht geweest, zoals de kapper en 
Snack-Attack.”   

Hoe ziet men de wijk? Komt de 
klant vooral uit de buurt? 
“De wijk is als een klein dorp. Ik weet 
niet of alle klanten uit de wijk komen. 
We hebben ook klanten uit De Laar 
West en Schuytgraaf. Maar een hoop 
mensen kennen elkaar. Ik merk dat in 
de winkel.” 

Is het een idee om de winkels van 
De Laar West te betrekken bij de 
winkeliersvereniging?  
“Daar is op dit moment nog helemaal 
geen zicht op. Ik wil het er in de 
toekomst wel over hebben. Maar 
gezien de winkels daar kan het 
misschien zijn dat we te veel in elkaars 
vaarwater zitten. We zouden kunnen 
kijken of we bepaalde activiteiten 
gezamenlijk kunnen opzetten.”

Die renovatie van het 
winkelcentrum, hoe is dat tot 
stand gekomen? Wat was de 
aanleiding?
“Dat kwam voort uit een aantal 

winkeliers en daarover is overleg 
gepleegd met de eigenaar van het 
plein en winkelcomplex. Ook Marion 
Klomp van Zorgboerderij de Koon was 
daarbij betrokken, evenals de mensen 
van Team Leefomgeving.  
Het gaat om bijvoorbeeld het reinigen 
van tegels, het schoonmaken van 
straatlantaarns, het bijhouden van 
bloembakken, enzovoort. Er wordt 
groot belang gehecht aan het behoud 
van een goede uitstraling. Ook wordt 
geprobeerd een groot verloop van 
winkeliers te vermijden. Stabiliteit, 
standvastigheid en aantrekkelijk 
winkelen, dat is het streven.”

Er is een goede samenwerking 
ontstaan met wijkvereniging 
De Oostelaar en Zorgboerderij 
de Kroon. Zijn er plannen voor 
gezamenlijke activiteiten?
“Jazeker. Met de winkels willen we 
met kosten en producten een bijdrage 
leveren aan de activiteiten van de 
Wijkvereniging en de Zorgboerderij 
en omgekeerd wil men bijvoorbeeld 
van de Zorgboerderij het beheer 
doen van de bloembakken in 
het winkelcentrum. We hebben 
geregeld overleg daarover hoe we 
die activiteiten het best kunnen 
organiseren.” 

Hoe zijn de contacten met de 
Woonboulevard? En met de 
mensen die werken in de Ohra-
toren? Is dat te merken, zo’n groot 
kantoor in de buurt?
“Contacten met de Woonboulevard 
zijn er niet, het is toch een wat andere 
wereld. Contact met de Ohra-toren is 
er ook niet. Het personeel ervan zien 
we wel. Die komen wat te eten halen 
bijvoorbeeld.” 

Zijn er contacten met de Gemeente 
Arnhem?
“Ja, er zijn geregeld contacten met de 
Gemeente, met bijvoorbeeld Harm Jan 
Kuipers van Team Leefomgeving en 
met de wijkagent. Dat heeft te maken 
met bijvoorbeeld vergunningen voor 
activiteiten, met eventuele vragen om 
advies en met veiligheid.”  

Interview en foto: Dick Broere

V.l.n.r. de winkeliers Ingrid van Brakel van Primera, voorzitter Gert-Jan 
van den Brink van Van den Brink Keurslager en Rudie Lichtenberg van de 
Jumbo.
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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.

Bezoek AAAndacht in winkelcentrum Kronenburg en 
ontdek de leukste en gezelligste winkel van Arnhem! 
Misschien ken je ons wel als sponsor van de bingo bij 
wijkvereniging De Oostelaar.

We zijn in 2019 zelfs uitgeroepen tot winkelier van het 
jaar. J
Je vindt ons in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-
Zuid tegenover Albert Heijn.

Ben je direct al nieuwsgierig? Ga naar ons Facebook en/
of Instagram account. Volg ons direct, zodat je altijd 
op de hoogte bent van de nieuwste collecties en gave 
acties. Of bekijk onze onlineshop op www.aaandacht.nl.



Cultuurgroep De Laar: Een route langs publieke kunst in De Laar
Samen met twee buurtgenoten, 
Con van Roden en Bart van de 
Wateringen heb ik, Jelleke Bakker, in 
de zomer van 2019 de Cultuurgroep 
De Laar opgericht.
Cultuurgroep De Laar vindt het 
belangrijk om alle publieke kunst-
werken die De Laar rijk is weer in 
de schijnwerpers te zetten. Bij het 
ontwerpen van de wijk in de jaren 
70, 80 zijn er diverse kunstprojecten 
gerealiseerd, zoals de 560 meter lange 
Kunstboulevard langs de Kroonse 
Wal. Er zijn ook kunstwerken van 
recentere datum die vaak op initiatief 
van wijkbewoners in samenwerking 
met scholen zijn ontwikkeld. Hierdoor 
hebben wij een groene en levendige 
wijk met hier en daar een verrassing, 
zoals een muurschildering, een Delfts 
blauw tegelplateau, of witte betonnen 
elementen die een fietspad kruisen.
Veel van deze 21(!) kunstwerken 
passeren wij soms dagelijks zonder ze 
op te merken.

Hoe is onze kunstroute gerealiseerd 
en met wie werkten we samen?
Wij wilden beginnen met een klein 
project, een fiets- en wandelroute 
langs de 21 al aanwezige publieke 
kunstwerken in onze wijk. 

Hierbij hebben wij o.a. samengewerkt 
met Theo Brink,  bestuurder van de 
Stichting ‘Kunst in de Publieke Ruimte 
in Arnhem’ en auteur van het boek 
‘Arnhem uit de Kunst’. Dit boek is 
in november 2019 uitgekomen bij 
boekhandel Hijman Ongerijmd.  
Theo streeft ernaar om in 
samenwerking met initiatiefnemers 
en/of de wijkverenigingen in alle 
wijken eigen kunstroutes te realiseren. 
Onze wijk De Laar heeft de primeur.  

Ons initiatief is omarmd door Harm 
Jan Kuipers van het gemeentelijk 
Team Leefomgeving De Laar en door 
opbouwwerker Kevin Janssen van 
Stichting Rijnstad. Hierdoor ontstond 
een vruchtbare samenwerking met 
een mooie kunstroute als resultaat. 

Uitstel door het Coronavirus en hoe 
nu verder.
In mei jl. zouden we de route 
feestelijk openen met zo veel mogelijk 
wijkbewoners. Door de gevolgen 
van het coronavirus werden we 
gedwongen om dit uit te stellen tot 
zaterdag 26 september.  
Dan stellen we ons alsnog voor 
om een feestelijke bijeenkomst te 
houden met een aantal genodigden, 
waaronder wethouder Hans de 
Vroome, een aantal kunstenaars en 
al diegenen die hebben bijgedragen 
aan het tot stand komen van het 
routeboekje en de Virtual Reality 
wandeling.  
De wethouder onthult dan het 
startpunt van de route. 

Een echt groot feest met veel 
wijkbewoners zal niet mogelijk zijn 
vanwege het coronavirus. 
Maar in de tussentijd zaten we niet 
stil. 
Vormgeefster Marlous van Betuw is 
in samenwerking met ons met het 
routeboekje aan de slag gegaan. 
Bovendien produceerden we met 
Olga Lozeman (van Rozet) en 
cameraman Martijn Baudoin een 
virtual reality tour, een digitale 
wandeling langs de kunstroute, 
thuis te zien op internet. Door de 
lockdown had iedereen, de leden van 
de cultuurgroep, de cameraman en 
de vormgeefster, tijd genoeg om een 
goed product te maken. 
En wijkbewoners hebben juist nu 
volop de gelegenheid hun eigen wijk 
ontdekken en wat is er dan leuker dan 
een kunstroute door je eigen wijk, 
denken wij. Ons kleine project werd 
zo steeds groter. 

Op dinsdag 7 juli was het zover.  
De routeboekjes waren gedrukt en we 
overhandigden het eerste exemplaar 
op het stadhuis aan wethouder  
Hans de Vroome.
De wethouder benadrukte het 
belang van kunst en cultuur en 

bereikbaarheid hiervan voor iedereen 
juist ook in deze tijd. Hij hoopt dat 
ons initiatief navolging zal vinden in 
andere wijken.
In het routeboekje staat alle 
informatie over de kunstwerken met 
de routekaarten van de fiets- en 
wandelroutes. De routes zijn beweg-
wijzerd d.m.v. stickers in vier kleuren.
De routeboekjes zijn verkrijgbaar bij 
de bibliotheken van Rozet (centrum 
Arnhem) en Kronenburg, boekhandel 
Hijman Ongerijmd, boerderijwinkel 
Fruitben (Kerkstraat 1 bij de Rijkers-
woerdse plas) en bij boerderij de 
Kroon. 

Op 7 juli ging ook de virtuele 
wandeling online. Martijn heeft bij 
elk kunstwerk een 360 graden film 
gemaakt. Door te klikken op de 
verschillende icoontjes start je filmpjes. 
Hierin vertelt Christine Dijkhuis 
(presentatrice van TV Gelderland) 
het verhaal achter het kunstwerk, 
buurtbewoners vertellen hoe ze een 
bepaald kunstwerk beleven en drie 
dichters (Jesse Laport, Lev Avitan 
en Tim Lenders) laten bij negen 
kunstwerken hun gedichten horen.

Via de link www.cultuurroutedelaar.nl 
is de virtuele wandeling te bekijken. 
Veel kijk- en luisterplezier!  
Als je enthousiast bent geworden kun 
je m.b.v. van het boekje de route gaan 
wandelen of fietsen.

Via https://www.delaararnhem.nl/
kunst-en-cultuur kom je op de website 
van onze cultuurgroep. Via die 
website kun je ook het routeboekje 
downloaden inclusief de GPX-
bestanden.
Bij sommige kunstwerken staan 
paaltjes met een QR-code. Door deze 
te scannen kom je ook bij het digitale 
boekje op deze site.V.l.n.r.: Jelleke, Con en Bart
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BUURTPREVENTIE IN DE LAAR

Na mijn vorig ingezonden bericht in 
2018 in ons wijkblad Laarnieuws en 
op Website De Laar, kan ik melden dat 
het goed gaat met de buurtpreventie 
in de Laar Oost. Doordat er een flink 
aantal beheerders bij is gekomen is 
de dekkingsgraad in Oost groot. Voelt 
iemand zich uitgedaagd, meld je bij de 
contactpersoon Buurtpreventie. 
De contactgegevens van ons staan 
nu ook tussen de overige vaste 
contactgegevens (zie de rubriek ‘wie, 
wat, waar’ op de website www.
delaararnhem.nl en de ‘wie, wat, 
waar’-pagina in wijkblad Laarnieuws). 

‘Wat is de zin van zo’n AlarmApp? En 
waarom zo streng geregisseerd?’
In een BuurtpreventieApp is het vereist 
dat er kort en duidelijk een verdachte 
situatie wordt gemeld. Welke actie 
is ondernomen. Duimpjes en niet ter 
zake doende opmerkingen zijn niet 
toegestaan. De beheerder ziet daarop 
toe.
Te vaak is gebleken dat de App stil aan 
een gezelligheidsapp werd die dan 
onoverzichtelijk wordt en irritatie gaat 
opleveren waardoor mensen afhaken. 
De meeste bewoners zeiden mij ook 
bij het opzetten van mijn eigen wijk, 
dat ze wel mee wilden doen, als 
er absoluut ook alleen gebruik van 
zou worden gemaakt bij verdachte 
situaties, en nergens anders voor. 
De irritatiegrens is snel bereikt. Om 
in een toch gebleken behoefte te 
voorzien hebben de meesten van ons 
(op eigen initiatief) in hun wijk een 
Facebookpagina of een ChatApp naast 
de BuurtPreventieApp lopen. Die geldt 
voornamelijk voor de verloren poes; 
afvaloverlast of iemand heeft wat te 
koop etc. De sfeer in onze ChatApp 
is ongedwongen en vrijblijvend. De 
berichtgevingen blijven ook hier kort, 
zinvol en is geregeld met wat humor 
doorspekt.

Een beetje zorg voor elkaar is niet 
raar
Verbondenheid tussen bewoners in 
een wijk is belangrijk. We moeten 
met zijn allen een beetje gemotiveerd 

raken om elkaars have en goed in de 
gaten te willen houden. Hoe je dat 
doet mag iedereen zelf verzinnen als 
het maar gebeurt. Ikzelf ben daarom 
een BuurtPreventieApp gestart. 
Of je nu erg betrokken bent in de 
buurt of vaak afwezig of gewoon 
wanneer je niet zo’n behoefte hebt 
aan buurtcontact, het is toch fijn als 
je terugkomt van vakantie of zelfs van 
een gewone werkdag, dat er mensen 
voor je in de bres zijn gesprongen, 
dat de politie is gebeld omdat er 
een verdachte situatie was, zoals 
bijvoorbeeld een (poging tot) inbraak. 
Die worden tegenwoordig ‘heel 
gewoon’ vaak overdag gepleegd.

Onderbuikgevoel
In mijn column over de workshop: 
‘Alertheid in de wijk/Luister naar je 
onderbuikgevoel’ (2018) staat precies 
weergegeven waarom het fijn is om 
die zorg voor elkaar te hebben.
Ook de wijkagenten hebben 
aangegeven dat we beter zouden 
moeten  luisteren naar ons 
onderbuikgevoel. Vaak voel je goed 
aan als er iets niet klopt. Meestal 
stoppen we dat weg. Je wilt niet bang 
gevonden worden.

Een beetje dief doet namelijk 
intensief vooronderzoek
In mijn column beschrijf ik hoe ik 
zelf dat onderbuikgevoel heel sterk 
heb gehad in de aanloop van een 
komende dubbele inbraak bij mijn 
buurman, maar er toen niet naar heb 
geluisterd, laat staan gehandeld. Toen 
de inbraak tot twee maal toe was 
gepleegd, terwijl ik zelf op vakantie 
was, vielen de kwartjes op hun plek. 
Een beetje dief doet namelijk intensief 
vooronderzoek.

Functie en organisatie 
Buurtpreventie
Onze nieuwe wijkagenten zijn: Richard 
Lap, De Laar-West en Bert Bloemsma 
De Laar-Oost. De wijkagenten ver-
vullen in De Laar niet langer een 
werkervaringsplaats. De functie is per 
januari van dit jaar omgezet in een 
vaste functie en dat is heel prettig voor 
de wijkagenten maar maar ook voor 
ons als bewoners.
Alle beheerders zitten samen met 
onze wijkagenten in een Beheerders-
groepsApp. De beheerders houden 
elkaar via deze app op de hoogte 

van eventuele criminaliteit in de 
omliggende wijken.
We zijn uitsluitend Alarmgroep-
beheerder en volgen allemaal de 
SAAR-methode van de landelijke 
WABP.nl:  
• Signaleer
• Alarmeer (112)
• App  
• Reageer (indien mogelijk naar 
verdachte)

www.WABP.nl
De Landelijke WABP.nl is lange tijd 
offline geweest. Vanwege de enorme 
groei van het aantal deelnemende 
Preventiegroepen was het niet 
mogelijk dit nog langer op vrijwillige 
schouders te dragen. Intussen is 
de site in een stichting gegoten. 
Vakkundige websitebouwers hebben 
de site eenvoudig en toegankelijk 
gemaakt.
Vanwege de nieuwe privacy-
regelgeving (AVG) zijn de persoons-
gegevens afgeschermd. Je ziet dus 
niet meer naam en telefoonnummer 
van de beheerders. Wel alle Preventie-
groepen. De kaart op de site is 
actueel. Via het intoetsen van je post-
code zie je direct of er een AlarmApp 
in je buurt is.

Waar vind ik de contactgegevens 
WABP-buurtpreventie?
Elke nieuwe Laar-bewoner kan zich 
aanmelden via de landelijke WABP.nl. 
Na je aanmelding krijg je een e-mail 
teruggestuurd, waarin wordt vermeld 
in welke Buurtpreventiegroep jouw 
postcode valt en wie je daarvoor kunt 
benaderen.
Ontvang je het wijkblad Laarnieuws 
en/of bekijk je regelmatig de Website 
De Laar dan vind je daar in het vervolg 
onze contactgegevens:

Contactinformatie WABP
Aanmelden en/of info:
WhatsAppBuurtpreventie De Laar Oost
Marijke Leusink AlarmAppBeheerder
mobiel 0618641091
of www.wabp.nl
Ter lering ende vermaak
- https://www.delaararnhem.nl/

bijeenkomst-leefbaarheid-en-
veiligheid

- https://alarmbeheerdelaaroost.
blogspot.com/2018/04/workshop-
alert-in-de-wijk-luister-naar.html

- https://wabp.nl/contact 
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Voortgang De Laar Schoon
Afgelopen jaar zijn we onder meer druk geweest om aandacht 
te vestigen op plekken in De Laar, waar altijd veel zwerfafval 
gevonden wordt. Eén van die plekken was op de Kroonse Wal 
ter hoogte van het viaduct. Buurtconciërge Henry Oost had 
een mooi idee. Hij opperde om signing op de 4 fietspaden 
naar het kruispunt aan te brengen.  
Deze signing zou dan naar opvallende prullenbakken moeten 
leiden. Dit hebben we laten uitvoeren. Mooie, stevige 
blikmikkers van de firma Stedon. De blikmikkers hebben een 
stalen frame en kunnen daardoor tegen een stootje.  
Tevens is de kans dat je het erin gooit in plaats van ernaast 
groot. Dolmans Landscaping zal de bakken legen.

Op 20 februari was de officiële opening. Wijkwethouder 
Roeland van der Zee nam de blikmikkers officieel in gebruik. 
Er was een mooie opkomst. 
Tijdens de opening werd ook het bord onthuld met daarop 
“Het schone laantje van Loes”. Als dank voor alles wat Loes 
voor ons betekend heeft. Na afloop was er koffie met een 
taartje. 

De geplande opschoondag op 21 maart vond geen 
doorgang in verband met de coronacrisis. De nieuwe datum 
is 19 september. We ontvangen je graag om 10.00 uur 
bij Boerderij de Kroon. We gaan die dag lopen rond de 
woonboulevard en sluiten de ochtend om 12.00 uur af met 
een broodje. Materialen zijn aanwezig. We hopen je te zien!

Loes is 21 februari overleden. 
Wij zullen haar humor, warmte, verbinding, inzet en 

alles wat zij te geven had ontzettend missen.  
Onze gedachten en medeleven zijn bij haar man, 
kinderen, kleinkinderen en ieder die haar liefhad.

Alternatieve avondvierdaagse
Vanaf de editie 2019 keken de kinderen er al weer naar uit: 
de avondvierdaagse Arnhem-Zuid. Helaas werd de editie 
van 2020 afgelast vanwege de coronamaatregelen. 

Met vier gezinnen hebben we de handen ineengeslagen 
en hebben we tussen 2 en 5 juni onze eigen Avond 
Vierdaagse Home Edition georganiseerd, compleet met 
stempelkaarten, stempelposten en pauzeplekken. Vanuit 
startpunt Geffenstraat in de Laar West hebben we vier 
avonden vijf tot zes kilometer stevig doorgestapt en 
hebben we allerlei weersomstandigheden (van 27 graden 
in de volle zon tot stevige plensbuien) doorstaan. Naast de 
bekende routes door de Laar-Oost/Jubileumpark en Elden/

Perenlaantje hebben we twee nieuwe routes uitgeprobeerd. 
De tweede avond zijn we naar Landerij de Park gelopen via 
de nieuwe spoorbrug en de finish was op avond vier na een 
rondje Rijkerswoerdse plassen en Waterrijk. 

Door familie werden we feestelijk onthaald en kreeg 
iedereen de welverdiende medaille omgehangen. We kijken 
terug op een geslaagde editie en zijn trots op de prestatie 
van de kinderen. Hopelijk volgend jaar weer als vanouds, al 
was het op deze manier eigenlijk ook heel erg leuk. 
Groetjes van Florine en Julian Holtslag, Danique Harleman, 
Robin Rijmer, Fleur, Koen en Ilse Sijbrandi en hun ouders
(geschreven door Wencke Sijbrandi)
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De Buurtschakel
• Voel jij je wel eens eenzaam? 
• Mis jij contacten in jouw omgeving?
• Wil jij graag nieuwe mensen leren kennen om 

activiteiten mee te ondernemen? 
• Kun jij wel een steuntje in de rug gebruiken en zou je 

een steuntje voor iemand anders willen zijn?

Maak dan kennis met de Buurtschakel! 

De Buurtschakel is een plek waar je andere bewoners uit 
de wijk beter leert kennen door wekelijks samen te komen 
en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Ook gaan 
we samen aan de slag met alledaagse dingen waar je nu 
tegenaan loopt. Zo kun je bij elkaar terecht met vragen en 
problemen en je kunt iets voor een ander betekenen! De 
Buurtschakel bestaat uit vijf tot tien deelnemers. Samen 
gaan jullie een traject aan van 40 weken. Een vrijwilliger en 
een coach zullen hierbij ook aanwezig zijn. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten of meedoen? 
Neem contact op met: Jorick Schuppers of jouw wijkcoach
Tel: 06 - 10 88 79 16
Er is een informatieavond op 22 september 
Tijd: 19:00 uur, locatie: Zorgboerderij De Kroon

Vrijwilliger bij De Buurtschakel
Vind je het leuk om mensen te helpen, een verbinder te 
zijn in de wijk en bewoners te ondersteunen bij nieuwe 
sociale contacten? 

Wat is de Buurtschakel
Zie omschrijving hierboven.

Wat ga je doen:
Je bent de kartrekker van De Buurtschakel. Je begeleidt 
en ondersteunt bij het groepsproces. Je doet mee met 
activiteiten. Je krijgt een training, coaching en intervisie 
voor deze functie. Je wordt aangestuurd door de 
Buurtschakelcoach en gaat steeds meer zelfstandig De 
Buurtschakel draaien. Je bent 40 weken betrokken bij 
De Buurtschakel.

• Je bent 4-6 uur per week beschikbaar
• Je bent enthousiast/ betrouwbaar
• Je kan goed luisteren
• Je hebt inlevingsvermogen
• Je staat stevig in je schoenen
• Je bent communicatief vaardig
• Je kent de plekken in de wijk
• Je wil anderen helpen de wijk te leren kennen

Verbetering woningaanbod 
voor jongeren in nieuw-zuid 

Op 11 maart jl. sloegen Wijkteams Arnhem, Teams 
Leefomgeving en diverse woningcorporaties de handen 
ineen om samen te werken aan het verbeteren van het 
woningaanbod voor jongeren in nieuw-zuid. 
Dit n.a.v. een jongerenbijeenkomst op 21 mei 2019 waarbij 
jongeren aangaven dat er weinig mogelijkheden voor hen 
zijn om in Arnhem-zuid op zichzelf te gaan wonen. De 
jongeren hebben actief meegedacht in mogelijke ideeen 
en oplossingen. Deze ideeen zijn vervolgens op 11 maart 
verder uitgewerkt en omgezet in acties. Een mooie start 
van samenwerken in het belang van de inwoner. 
Wordt vervolgd!

 
 

   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 

 
 

   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

  

 

            

 

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 
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Beste buurtbewoner/automobilist
Namens de gemeente Arnhem voeren 
wij het beheer van de openbare 
ruimte uit. Hiervoor vragen wij uw 
aandacht. Wilt u ons helpen onze 
onderhoudswerkzaamheden te 
kunnen uitvoeren en daarmee de 
kwaliteit van uw woonomgeving op 
peil te kunnen houden!

Wij verzoeken u vriendelijk te zorgen 
dat de voor- of achterzijde van 
uw auto niet over de rand van het 
parkeervak uitsteekt. Dit zorgt er 
namelijk voor dat wij niet alle gazons 
tot aan de rand kunnen maaien, 
aangezien deze rand zich onder uw 
auto bevindt. 

Namens ons, hartelijk dank voor uw 
medewerking!
Groeten uw Dolmans team

Dolmans Landscaping verhoogt de spanning

Medewerkers van Dolmans Landscaping hebben kennis 
gemaakt met de innovatieve elektrische onkruidbestrijder, 
“de Rootwave Pro”. Deze methode is de laatste 
drie jaar succesvol beproefd in Engeland en is recentelijk 
geïntroduceerd in Nederland. Dolmans Landscaping en 
het personeel zijn klaar om de uitdaging met de invasieve 
exoten aan te gaan. Meerdere werknemers zijn opgeleid 
voor de bestrijding met behulp van de elektrische 
onkruidbestrijding. Door gebruik te maken van deze 
selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel (door 
het koken van de wortel) wordt de beplanting volledig 

vernietigd. Er wordt alleen warmte gegenereerd in de 
plantcellen, waardoor er geen energie verloren gaat naar de 
omgeving en er is geen risico op nevenschade.
Met deze methode gaan de werknemers van Dolmans 
Landscaping o.a. de Japanse duizendknoop, de 
Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien te lijf.
Kortom, Dolmans Landscaping pakt het landelijke probleem 
met behulp van deze innovatieve methode bij de wortel 
aan!
(Tekst: Tom Banning DLO)

#Samen beter voor buiten
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Struinen door het hoge gras
Dolmans Landscaping maait 
natuurpaden in de wijk.  
Het maaibeleid van de gemeente 
Arnhem stemt zich steeds meer af op 
de natuur. Waar vroeger grasvelden 
intensief gemaaid werden, wordt nu 
steeds meer gekeken naar extensief 
maaibeleid. In sommige wijkenin 
Arnhem Zuid worden grasvelden 2 
à 3 keer per jaar gemaaid én dan 
ook voor 75%. Bij het maaien van 
deze grasvelden worden zoveel 
mogelijk bloeiende planten gespaard. 
“Ecologisch maaien”wordt dit 
genoemd.

Doordat er nu steeds meer grasvelden 
zijn met hoog gras en bloeiende 
kruiden, wil Dolmans Landscaping 
bewoners de kans geven om door 
het hoge gras te struinen. Tussen het 
hoge gras dwarrelt een pad, netjes 
gemaaid. Normaal gesproken is het 
bijna onmogelijk om door het hoge 
gras te wandelen. U zult ontdekken 
welke dynamiek er heerst in dat 
hoge gras. Er bloeien veel geurige 
en felgekleurde kruiden. Dit trekt 

insecten aan. Van hommel tot vlinder. 
Ook libellen en fazanten zijn in 
sommige velden te zien.  
 
De boerenwormkruid staat in volle 
bloei, terwijl de kaardebol nu haar 
zaden laat vallen. Het riet staat 
inmiddels mensenhoog, dus het is 
spannend hoe het natuurpad zal (ver)
lopen. 

Of u nu natuurliefhebber, 
hondenbezitter of ouder bent van 
jonge kinderen, iedereen kan zich 
verbazen tijdens een wandeling over 
de natuurpaden bij u in de buurt.

Ingezonden foto
Deze bever is half juni door een 
wijkbewoner (éénmalig) gespot in een 
watergang bij de Bredasingel,  
ter hoogte van de sporthal.
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Nieuwe Herinneringen
Training over Mantelzorg & Dementie 
Als u voor iemand zorgt met dementie, dan is elke dag een nieuwe uitdaging. Uw 
naaste verandert en lijkt niet meer degene te zijn die hij of zij was. Het contact met 
elkaar is minder vanzelfsprekend en u mist uw partner, maatje of ouder. U wilt zo 
goed mogelijk verder, maar hoe doet u dat?

MVT Arnhem heeft voor mantelzorgers in Arnhem een training samengesteld die u naast kennis over dementie, praktische 
handvatten en tips aanreikt die u inzicht geven en helpen in het omgaan met iemand met dementie. 

De training bestaat uit twee avonden:
De eerste avond neemt Marion de Ruiter (wijkverpleegkundige) u mee in de wereld van Dementie. Wat is het? Welke 
vormen zijn er? Hoe ontstaat het? Wat betekent de ziekte voor het dagelijks gedrag, de omgeving en naasten van iemand 
met dementie? En kan iemand met dementie eigenlijk nog leren?

De tweede avond gaat Yvonne van Elferen (coach Nieuwe Herinnering) samen met u aan de slag over hoe u op een 
andere, positieve wijze om kunt gaan met de dementie van uw naaste, waardoor het contact verdiept en verbetert. Dat 
geeft meer ruimte aan u als mantelzorger en bied focus op het nu en de toekomst.
 
Heeft u interesse, meld u zich dan aan! Deelname is kosteloos *. 

Wanneer?
donderdag 1 en 8 oktober

Er wordt verwacht dat u beide avonden aanwezig bent.
Tijdstip: 19.00 - 21.30 uur, inloop is een kwartier voor aanvang.
locatie: MVT Arnhem, Slochterenweg 40, 6835 DX Arnhem (1e verdieping gebouw Petersborg)

Er kunnen maximaal 14 deelnemers per training deelnemen. 
Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om van te voren aan te melden via mail a.deibert@mvtarnhem.nl  
(naam, adres, telefoonnummer) of per telefoon 026-370 7855.

*  MVT biedt deze training gratis aan voor mantelzorgers in Arnhem. Voor u zijn er dus geen kosten aan verbonden. Voor 
MVT wel i.v.m. o.a. inhuur van de trainsters. Daarom is aanmelding geen vrijblijvende zaak. Mocht u onverhoopt toch 
verhinderd zijn, dan horen we dat graag tijdig van u.

Van 16 t/m 21 november vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte 
van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek naar 
collectanten in de Arnhem Zuid. 
Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. Het is een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. Doordat 
er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen 
aangevallen en beschadigd. Hierdoor 
komen signalen van en naar de 
hersenen niet (goed) door, waardoor 
verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 
17.000 mensen MS en elk jaar komen 

hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste 
symptomen treden meestal op tussen 
het 20e en 40e levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Nationaal MS Fonds investeert de 
opbrengst uit de MS collecte in 
innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft 
grote impact, ook op het Nationaal 
MS Fonds. Door de maatregelen 
hebben we onze fondsenwervende 
evenementen moeten uitstellen 

of afgelasten. Hierdoor lopen wij 
inkomsten mis. MS staat helaas niet 
stil. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je 
tijd. En het is nog leuk ook.
 
Meer informatie of aanmelden: www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS collecteweek (16-21 november):

Collectanten gezocht in Arnhem Zuid!
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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
16 sept, 21 okt,  
18 nov, 16 dec

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
12 sept, 10 okt, 14 nov, 
19 dec (kerstbingo) 

Breien voor goed doel,  
10.00 – 12.30 uur
1, 15 en 29 sept,  
12 en 27 okt, 10 en  
24 nov, 8 en 22 dec

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
14 en 28 sept, 12 en  
26 okt, 9 en 23 nov, 7 dec

Creatieve workshops, 
19.30 – 22.00 uur
Elvira Benerink 
Ineke Bretz
15 sept, 13 okt, 10 nov, 
17 dec (Kerstworkshop)

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

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
De Lingelaar, 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: Bert Bloemsma
Gebiedsagent Laar West: Richard Lap
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
026-3127999 (ma-vrij 9-11 u en 13-15u)
www.rijnstad.nl/hulponline
(ma - vrij binnen 24 uur antwoord)
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
Buurtpreventie WABP
WhatsAppBuurtpreventie De Laar Oost
Marijke Leusink AlarmAppBeheerder
06-18641091, www.wabp.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

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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lente
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.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 
van te voren bij mij vastleggen.

U kunt altijd bij mij terecht, 
ongeacht of en waar u verzekerd bent.

06-438 770 77

info@estia-uitvaarten.nl | estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing: 

‘Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.’ 



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

Wilt u ook  
adverteren? 

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

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


