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• DOE MEE MET DE PUBQUIZ IN BOERDERIJ DE KROON!
• SINTERKLAAS KOMT OP ZATERDAG 21 NOVEMBER!!
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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.

OPENINGSAANBIEDING
• 60 min. Reiki nu voor € 45,00
• 60 min. coaching nu voor € 60,00
Maak een afspraak via: 06-34 36 51 00  
of mail naar: info@praktijkrinku.nl
www.praktijkrinku.nl

Je ziet ze groeien. 
skar.nl

babygroep
peutergroep 

BSO



Wijkblad voor De Laar

Van de redactie
Op het moment van samenstellen van deze editie hebben we nog met zomerse tempe-
raturen te maken. Maar intussen wordt alweer gewerkt aan de organisatie van de Sint 
Maartensoptocht, het Sinterklaasfeest, de pubquiz en de kerstbingo. Ook de workshop 
in november is al in kerstsfeer. Langzaam maar zeker worden er weer veel activiteiten 
opgepakt, wel in aangepaste vorm in verband met de coronabeperkingen. Hier wordt 
overigens in veel gevallen heel creatief mee omgegaan. 

In de rubriek -Van de hak op de tak- kunt u lezen hoe spreeuwen en schapen ‘vergade-
ren’. En dat we ondanks te lage grondwaterstanden in de wijk toch van te veel water 
last kunnen hebben. Minder stenen en meer groen kan helpen. Ook voor minder CO2, 
dus meer zuivere lucht. Ook de initiatieven van de buurtconciërge, in samenwerking 
met gemeente Arnhem, haken in op het vergroenen van uw straat voor een beter leef-
klimaat. Wilt u weten waar u in huis energie kunt besparen, lees dan het artikel van de 
werkgroep “delaarenergiebewust” en meld u aan voor een warmtewandeling.

Aan de redactie is, in deze tijd van herdenkingen, gevraagd aandacht te schenken aan 
gedenktekens voor vermoorde Joodse Arnhemmers, zie het artikel hierover. 

Verder zijn er weer veel interessante artikelen te lezen, voor ieder wat wils. Hebt u zelf 
iets leuks of interessants te melden, stuur dit dan naar redactie@oostelaar.nl. Ook foto’s 
uit de wijk zijn steeds van harte welkom.

Van de voorzitter
De algemene ledenvergadering is inmiddels geweest. Ondanks dat we voldoende 
zitplaatsen hadden op 1.5 meter afstand was er helaas weinig belangstelling voor.
Toch werd er die avond voldoende besproken. Het verslag kunt u in dit wijkblad 
lezen.

We hebben het o.a. over de Sinterklaasintocht gehad. Aangezien er heel veel komt 
kijken om een intocht te organiseren, waarbij 1.5 meter afstand in acht genomen 
kan worden, is dit in de praktijk niet mogelijk. Dit heeft ons doen besluiten om geen 
intocht te houden. Wel willen we de kinderen weer de kans geven om hun schoentje 
te zetten. Over de manier waarop leest u in dit wijkblad meer. 

Ook hebben wij besloten dat er dit jaar – helaas - geen kerstmarkt wordt 
georganiseerd door de wijkvereniging. Dit omdat het niet mogelijk is alles 
coronaproof te regelen.

Daarvoor in de plaats willen wij wel twee keer een super-kerstbingo organiseren: op 
zaterdag 12 en zaterdag 19 december. Ook hierbij moeten weer de coronaregels 
gehanteerd worden, waardoor er beide avonden maar een beperkt aantal 
deelnemers toegelaten kan worden, met reservering vooraf. In Laarnieuws no. 6 leest 
u hierover meer. Houd het wijkblad en de facebookpagina van de wijkvereniging 
goed in de gaten voor meer informatie.

Veel leesplezier. 
Dennis van der Steldt.
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Keurslager 
Frans Schilder 
Emma & Gertjan 

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

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

AANBIEDINGEN
VOOR ELKE DAG!

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

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

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

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

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

klachten, vermoeidheid en medicijngebruik

Natuurgeneeskundig therapeut Erwin Kempkens
Lid van beroepsvereniging VNT

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling
vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing is niet nodig.

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

Alle aandacht voor uw voetklachten
Natuurlijke huidverzorging met Annemarie Börlind

Huidverjonging met microdermabrasie

Pedicure en schoonheidsspecialist Lidwien Kempkens
Lid van beroepsverenigingen ProVoet en Anbos

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

of medisch specialist.

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

026 - 32 71 282

Ons praktijkadres
Martensbongerd 22, Rijkerswoerd



DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
van 7 september 2020  
Aanwezige bestuursleden: Dennis van der Steldt 
(voorzitter), Annie Folman (penningmeester),  
Monique Bergers (secretaris), Anja Spanbroek,  
Wim van Wijk (notulist), Tiny Sijbrandi
Afwezig met kennisgeving: Elvira Benerink
Verder aanwezig: Ineke Bretz en Irene Baumann

1.  Opening en mededelingen 
Dennis opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij deelt mee dat Elvira Benerink wegens omstandigheden 
afwezig is.

2. Verslag van de vorige ledenvergadering
Geen bijzonderheden. Verslag is vastgesteld.

3. Ingekomen/uitgaande post
Geen bijzonderheden.

4. Financiën
* Financieel jaarverslag 2019: Annie licht dit toe. Het 
meeste geld werd besteed aan grote activiteiten, zoals 
Koningsdag, de Dag van de Laar en het Sinterklaasfeest.
* Begroting 2020: Annie licht de begroting toe. Omdat 
het wijkblad nu ook in de Laar West wordt bezorgd, komt 
de begroting hoger uit.
* Verslag van de kascontrolecommissie: (Bianca Buring, 
Ed Benerink en Esther van der Steldt): Alles zag er netjes 
uit en is akkoord bevonden. De commissie verleent de 
penningmeester decharge over het boekingsjaar 2019.

5. Benoeming kascontrolecommissie over 2020
Het bestuur vraagt Ed Benerink of hij volgend jaar weer de 
kascontrole wil doen en hij gaat akkoord. Esther van der Steldt 
zal ook aansluiten en het bestuur gaat nog op zoek naar 
een derde persoon.

6. Verslagen van diverse activiteiten 
De verslagen van de diverse activiteiten en de redactie van 
het wijkblad worden voorgelezen. Alle verslagen zijn als 
apart document op de website www.oostelaar.nl te lezen. 
Ook komt het verslag op de website te staan.

7. Verkiezing bestuursleden
Annie Folman en Anja Spanbroek zijn aftredend en 
herkiesbaar; zij worden herkozen.
Nieuwbenoemde bestuursleden: Tiny Sijbrandi en  
Elvira Benerink. Elvira wordt bij afwezigheid benoemd. 
Beide dames zijn algemeen bestuurslid en pakken taken 
op waar dat nodig is. Zij waren al enige tijd als aspirant-
bestuurslid binnen de wijkvereniging actief.

8. Wat verder ter tafel komt
Ineke Bretz vraagt naar de komende activiteiten. 
De kerstmarkt gaat dit jaar definitief niet door i.v.m. met 
het niet kunnen naleven van de coronarichtlijnen. In plaats 
van de kerstmarkt komt er een tweede kerstbingo, data zijn 
12 en 19 december. De Sint Maartenoptocht vindt plaats 
op 11 november. Het Sinterklaasfeest wordt aangepast.

9. Rondvraag
Er zijn geen rondvraagpunten.

10. Sluiting
Dennis sluit de vergadering om 21.15 uur en bedankt 
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

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! 

is een toonaangevende praktijk op het gebied van:

- Huidverbetering met laser
 Littekenbehandeling, bijv. acné, brandwonden, chirurgie,
 pigment- en ouderdomsvlekken,
 rimpelbehandeling, verfi jnen huidstructuur en poriën
- Huidverjonging en -verbetering
 Microneedling voor gelaat en lichaam
- Defi nitieve ontharing
 IPL “Ellipse” bij het consumentenprogramma “Kassa” als beste uitge-

komen
 Elektrisch ontharen
- Behandeling van couperose, bloedblaasjes, fi bromen, steel- en 

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

MARIBEAU medisch schoonheidsspecialist in dermatologie, voeding 
& beweging behandelt alle huidtypes. Wij zijn gediplomeerd en werken 
samen met de zorgverzekeraar voor defi nitieve ontharing, behandeling 
van acné, 
medische camoufl age 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



Energie besparen begint hier
Energiebesparing heeft aandacht in De Laar. Dat is wel 
bewezen door de mooie opkomst bij de informatieavond 
van afgelopen 11 februari. Sindsdien zijn we een echte 
werkgroep geworden: samen met Judith, Jos, Rob, Gert-Jan, 
Deborah en Sander willen we warmtewandelingen, 
bijeenkomsten en begeleiding organiseren voor iedere 
geïnteresseerde wijkbewoner. We vinden dat bewoners 
handvatten moeten krijgen om bewust met energie om te 
gaan. Minder energie verbruiken is immers goed voor de 
portemonnee, het klimaat en de toekomst. Vanwege de 
coronamaatregelen waren activiteiten niet mogelijk, maar 
nu pakken we de draad weer op. 

Gratis warmtewandelingen
Betere isolatie is een van de belangrijkste maatregelen 
om het gasverbruik omlaag te krijgen. Maar hoe goed is 
jouw isolatie eigenlijk? Daarvoor biedt het Energieloket 
Midden-Gelderland gratis warmtewandelingen aan. Met 
buurtgenoten spoor je met hulp van een coach en een 
infraroodcamera warmtelekken in elkaars woning op. 
Vervolgens krijg je advies en tips hoe deze te dichten. We 
verwachten dat het vanaf november weer koud genoeg is 
om wandelingen te organiseren. 

De warmtewandeling zal vroeg in de ochtend of ‘s avonds 
plaatsvinden. Wanneer meerdere buurtgenoten zich ook 
inschrijven, is de kans groter dat het lukt om een wandeling 
in de buurt te maken. Bij minimaal 6 buurtbewoners kan 

er een wandeling gepland 
worden. Deze worden 
gepland als de temperatuur en 
weersomstandigheden goed 
genoeg zijn voor de warmtebeelden. 

• De route zal maximaal 1,5 uur duren.
• Eenieder krijgt 2 tot 3 beelden van de gevel(s), waarbij 

alleen de achterzijde van het pand kan worden 
gefotografeerd als deze direct bereikbaar is.

• Verwarm je huis minimaal 5 uur van tevoren tot  
20-22 graden, met open gordijnen zodat de warmte 
goed te zien is.

• Op korte termijn na de wandeling wordt een 
bijeenkomst georganiseerd waar dieper op de beelden 
en mogelijke maatregelen ingegaan wordt.

Schrijf je in via de QR-code of via  
https://tinyurl.com/warmtelaar 
Zodra je bent ingedeeld in een groep 
krijg je bericht over de vervolgstappen. 
De werkgroep is te bereiken via  
het e-mailadres: 
delaarenergiebewust@outlook.com 
en onze Facebookpagina De Laar 
Energiebewust.’

Scouting Schutgraaf
Scouting Schutgraaf is al meer dan 40 jaar actief in 
Arnhem-zuid en biedt elke week aan meer dan 120 leden 
een gevarieerd en actief programma. De activiteiten zijn 
veel buiten in de natuur en in ons verenigingsgebouw `De 
Steenen Camer’. De wekelijkse opkomsten staan in het 
teken van sport en spel, samenwerking en de persoonlijke 
ontwikkeling van onze jeugdleden. Buiten onze wekelijkse 
opkomsten zijn er meerdere weekendkampen per jaar en 
als afsluiting is er voor elke speltak een gaaf zomerkamp 
van ongeveer een week. 

Binnen Scouting Schutgraaf zijn er verschillende speltakken 
waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun 
spel spelen. De speltakken voor deze leeftijdsgroepen 
zijn bevers 5-7 jaar, welpen 7-11 jaar, scouts 11-15 jaar, 
explorers 15-18 jaar en roverscouts 18-21 jaar. Ben je 
ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt Scouting Schutgraaf 
uitdaging! Ga bij ons aan de slag als vrijwilliger en werk 
samen met een van de stafteams aan de meest uitdagende 
scoutingprogramma’s en aan je eigen ontwikkeling. 
Scouting Schutgraaf biedt samen met scoutingregio Klein 
Gelderland workshops en trainingsprogramma’s aan ter 
ondersteuning van deze persoonlijke ontwikkeling. 

Scouting Schutgraaf is 
onderdeel van Scouting 
Nederland. Dit is de 
grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van 
Nederland met meer 
dan 110.000 leden. 
De jeugdleden en 
vrijwilligers van Scouting 
zijn verdeeld over meer dan 1.000 scoutinggroepen 
door het hele land. Lijkt het je leuk om bij een van de 
speltakken te kijken of aan de slag te gaan als vrijwilliger 
binnen onze verenging? Neem dan contact op via info@
schutgraaf.nl of loop eens op een zaterdag binnen bij 
ons verengingsgebouw `De Steenen Camer’ aan het 
Hannesstraatje 4 in Arnhem. 

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar
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Dat vieren wij de hele maand 
oktober met leuke acties.

Volg ons op Facebook:
Food and More Schuytgraaf.

Bij inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 10% korting.

Food and More Schuytgraaf
Fortunastraat 27, 6846 XZ  Arnhem
Tel. 026 - 3828854
info@food-and-more-schuytgraaf.nl
www.food-and-more-schuytgraaf.nl
Tijdens en buiten onze openingstijden 
meer mogelijk

1 jaar1 jaar

Onze lunchroom
 - and More - 

bestaat:

Openingstijden 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
gesloten
10:00- 19:00
10:00- 19:00
10:00- 19:00
10:00- 19:00
11:00- 19:00

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.’ 



Doe mee met deze pubquiz in boerderij de Kroon! Een leuk en 
spannend vragenspel met teams uit de Laar Oost en de Laar West!
Wat is een pubquiz?

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

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

Fotovragen , Muziek, Actualiteiten enzovoorts. Kortom: Wat weet jij eigenlijk over jouw wijk, je stad en hoe staat het met 
de algemene kennis?

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

Aanmelden 
In verband met het Covid-19 virus zullen wij ons houden aan de RIVM  richtlijnen! Wij handhaven 1,5 m afstand 
en kunnen daarom maar maximaal 32 mensen verwelkomen.              

Hiermee stellen wij maximaal 8 groepen samen!

U kunt zich aanmelden als team ( max 4 personen ) of individueel ( u wordt dan in een groep geplaatst ). 

Voor uw deelname vragen wij een kleine bijdrage van € 2,- p.p.

Eigen consumpties meebrengen is niet toegestaan! Alleen in de pauze kunt u een drankje halen of naar het toilet.  
Tijdens de Quiz moet u op uw plaats blijven zitten. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij de ingang maakt u gebruik van de desinfecterende gel.

Opgave kan alléén per tel: 06-45282667  - Wees er snel bij! -

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 4 november 2020!

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

Vrijdagavond 6 november
Aanvang 20:00 uur

reserveer in uw agenda

Pubquiz De Laar

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

LAARNIEUWS
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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 
  

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 
  

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 
  



Workshop Kerstcreatief
Het is inmiddels traditie geworden om in november al iets voor de Kerst 
te maken. We hebben hier weer een leuk idee voor gevonden, maar op 
dit moment zijn de kerstartikelen nog niet (of nauwelijks) te koop. Om 
toch een indruk te geven van wat we gaan maken is een tekening van 
het werkstuk gemaakt. 

Op een boomschijf komt een opbouw met een rendierkop. De schijf zelf 
wordt opgemaakt met diverse droge materialen, zoals dennenappels, 
kerstdecoraties enz. Verder wordt er groen in verwerkt, dat (hopelijk) ook 
met Kerst nog mooi is en een lichtsnoertje. Het uiteindelijke resultaat is 
echter afhankelijk van de materialen die we kunnen inkopen.

Wanneer:  dinsdag 10 november
Kosten:   € 22,50 voor leden, € 27,50 voor niet-leden
Waar: boerderij De Kroon, deel I en II
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Opgeven:  vanaf 19 oktober tot uiterlijk 26 oktober
Bij:  Ineke Bretz, 06-31960079

Creatieve workshop november

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. 

Werkgroep De Laar Schoon
Tijdens de jaarlijks terugkerende WorldCleanupDay, die vanwege corona verplaatst werd van 
maart naar 19 september, heeft ook De Laar Schoon weer een gebied ontdaan van zwerfafval. 
Onze werkgroep kreeg versterking van tien volwassenen en zeven kinderen. Fantastisch! We 
liepen in de omgeving van de Woonboulevard waar duidelijk werd dat we er niet voor niets 
waren. 

Uiteraard lopen we niet alleen op speciale dagen als deze, maar zijn er veel mensen in De Laar, die wekelijks zwerfafval 
opruimen. 

Wil je dat ook? Wij verstrekken materialen! Neem vooral contact op via delaarschoon@gmail.com of via Facebook.

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

11



Sint Maarten
Op woensdag 11 november is het weer Sint Maarten. Dat 
betekent dat de kinderen met lampionnen, al zingend langs 
de deuren komen. Natuurlijk hopen zij dat u de deur voor 
hen opendoet, naar hun liedjes luistert en ze als beloning 
iets lekkers  geeft. Wij hopen dat u mee wilt helpen deze 
vrolijke traditie in stand te houden. Hoe? Door de kinderen 
niet teleur te stellen. De Sint Maartensoptocht betekent 
namelijk voor veel kinderen een feest! 

Dit jaar ziet de Sint Maartensoptocht er anders uit dan jullie 
gewend zijn, dit in verband met de coronaregels. We lopen 
in twee groepen: per groep 30 kinderen, in verband met 
de maatregelen is er één ouder per kind toegestaan. De 
kinderen hoeven niet op 1,5 meter afstand te blijven, maar 
ouders moeten daar wel aan denken, dus ruimte tussen de 
wandelaars houden.

Om kinderen niet voor gesloten deuren te laten 
staan, vragen wij u om een kaarsje of waxinelichtje 
aan te steken en voor het raam te zetten, als 
de kinderen bij u welkom zijn. Weer in verband 
de coronaregels vragen wij u om deze keer een 
bakje met snoep/fruit bij u voor de deur te zetten, 
eventueel op een tuinbank of een tafeltje. Hierdoor 
kunt u zelf op gepaste afstand blijven.  Zo willen wij 
toch voor de kinderen een leuke optocht organiseren. 

Route 1 Sint Maartensoptocht 
Start bij boerderij De Kroon – rechts Randweg (fietspad) 
– rechts Bingelradepark – links Bingelradestraat – 
rechts Gronsveldstraat – rechts Venlosingel – rechts 
Herkenboschstraat –pleintje rondlopen – rechts 
Gronsveldkade – links Gronsveldkade – rechts 
Bingelradepark – via fietspad Randweg weer terug naar 
boerderij De Kroon.

Route 2  Sint Maartensoptocht 
Start bij boerderij De Kroon – fietspad linksaf – fietspad 
linksaf – rechtsaf bruggetje over – Baakhovenstraat (huizen 
linkerkant, even nummers) – linksaf Asbroekhof – pleinje 
rondlopen –rechtsaf pad doorlopen richting Laarhorst dan 
rechtsaf Boshovenstraat, rondje lopen, door park weer 
terug naar de Boerderij de Kroon.

De optocht duurt ongeveer drie kwartier. Bij terugkomst in 
boerderij De Kroon krijgen de kinderen limonade en wat 
lekkers en voor de ouders is er koffie. Deelname is gratis. 
De wijkvereniging zorgt voor begeleiding, maar de ouders 
blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Verzamelen vanaf 17.45 uur bij Boerderij De Kroon 
(achteringang) 
Vertrek om 18.00 uur.
Organisatie : Wijkvereniging De Oostelaar.

Update  Zaterdagavondbingo
We hebben nu twee maal de zaterdagavond bingo gedraaid en kunnen meedelen dat dit zeer gezellige avonden zijn 
geworden, ondanks de te nemen maatregelen die corona met zich meebrengt.

Wij gaan gewoon op deze voet verder, alle wijkbewoners die naar de bingo willen komen, dienen zich van te voren 
telefonisch aan te melden voor deze avond. 

Aanmelden kan uitsluitend de dinsdag- en woensdagavond vóór de datum van de bingo, tussen 19.00 – 21.00 uur.  
U kunt maximaal twee kaarten per persoon reserveren via telefoonnummer 06-13769365. We hanteren een maximum  
van 30 mensen.
In verband met de te nemen maatregelen hebben we besloten om twee keer een Kerstbingo te organiseren, namelijk 
zaterdag 12 december en zaterdag 19 december. 

Verdere informatie hierover vindt u in de volgende Laarnieuws en op onze facebookpagina.

Sint Maarten
Sinte, Sinte Maarten

De koeien hebben staarten 
De meisjes hebben rokjes aan 

Daar komt Sinte Maarten aan

LAARNIEUWS
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Sinterklaas komt op zaterdag 21 november !!
Gelukkig, wat zijn we daar allemaal blij mee dat Sinterklaas 
toch komt dit jaar. Maar het gaat wel heel anders dan 
andere jaren.

Sinterklaas komt op zaterdag 21 november in De Laar Oost 
om in boerderij De Kroon de kinderen weer te verrassen 
met een cadeautje. Er zijn dit jaar maar een klein aantal 
roetveegpieten met de sint meegekomen. Ook is er dit 
jaar ook geen intocht met muziek en veel strooipieten. 
Sinterklaas gaat, als alles volgens plan verloopt, in een 
TUKTUK door de wijk rijden en wie hem toevallig ziet rijden 
kan zwaaien.

Ook het sinterklaasfeest in boerderij De Kroon gaat anders 
dan andere jaren. De kinderen worden in twee tijdsvakken 
van 1 uur ingedeeld, zodat het niet te druk gaat worden. 
Alleen 1 ouder mag met 1 kind naar het feestje komen 
(zijn er meer kinderen uit 1 gezin dan mogen er 2 ouders 
meekomen), dus geen grootouders of oudere broers of 
zussen, die niet meer in de leeftijdscategorie vallen om mee 
te kunnen doen aan het schoenzetten. De kinderen krijgen 
van Sinterklaas hun schoen met cadeautje en iets lekkers 
van de piet. Om aan het feest in boerderij De Kroon mee 
te kunnen doen moet voor ieder kind een bon ingevuld 
worden, die uiterlijk 10 november in de brievenbus bij 
boerderij De Kroon moet worden gestopt (zie bon).

Om aan de veiligheidsregels 
te voldoen mag er in de zaal 
NIET worden meegezongen, 
ouders moeten achterin 
de zaal blijven, de stoelen 
worden per één neergezet 
met voldoende afstand 
en mogen NIET worden 
verplaatst. 

We beseffen als 
wijkvereniging, dat er veel 
spontaniteit en gezelligheid 
op deze manier is verdwenen. 
Wij hebben echter uit twee 
mogelijkheden een keus: of 
zoals we het nu gaan doen 
of helemaal niets en dat lijkt 
ons niet nodig. Op deze wijze 
hebben de kinderen toch nog 
een beetje sinterklaasfeest. We hopen dat we met  
z’n allen er toch een gezellige tijd van kunnen maken.

BON VOOR SCHOENZETTEN OP VRIJDAG 20 NOVEMBER  
Ik wil meedoen aan het Sinterklaasfeest op zaterdag 21 november in boerderij De Kroon. 

Groep 1: van 10.30 – 11.30 uur, maximum 30 kinderen
Groep 2: van 13.30 – 14.30 uur, maximum 30 kinderen

Op vrijdag 20 november kun je tussen 18.00 – 19.30 uur de schoen inleveren bij boerderij De Kroon (ingang Moriaantje).
Let op, de schoenen zijn alleen op dat tijdstip in te leveren en te betalen. Pinnen is mogelijk.
S.v.p. voor elk kind één aparte bon invullen.
 
Kosten: leden gratis; niet-leden € 2,50.

Voornaam:  ________________  J /   M

Achternaam:  ___________________________

Leeftijd:  ________________________ jaar

Adres:  ___________________________

Telefoonnr.:  ___________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

De bon uiterlijk 10 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon stoppen. 

De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer  Extra bonnen kunt u printen vanaf de website www.oostelaar.nl

Voornaam:  ________________  J /   M

Achternaam:  ___________________________

Leeftijd:  ________________________ jaar

Adres:  ___________________________

Telefoonnr.:  ___________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

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

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

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

De aanvraag zal behandeld worden door het Wijkplatform.  

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

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

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

Wijkplatform

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

Te weinig WATER.   
De daling van het grondwaterpeil, met 
name door irrigatie van de landbouw, 

maar ook door 
industrieel 
gebruik en 
stedelijke 
ontwikkeling, 
is een van 
de grootste 
bedreigingen 

voor het watermilieu.
Het Europees Parlement stelde dit 
jaar daarom een nieuwe Europese 
richtlijn op voor hergebruik van 
gezuiverd afvalwater in de landbouw 
en industrie. Normaliter wordt het 
gezuiverde afvalwater in de rivieren 
geloosd. Dat is gunstig voor de 
waterstand tot in de beken.
Volgens Europarlementariër Simona 
Bonafé zouden we in 2025 mogelijk 
6,6 miljard kubieke meter gezuiverd 
afvalwater kunnen hergebruiken. 
Enorm veel meer als je dat vergelijkt 
met het huidige hergebruik van 1,1 
miljard kubieke meter per jaar.
Risico voor de natuur
Prof. Piet Verdonschot van de 
Wageningen Universiteit en Philip 
Jan Witte van de Vrije Universiteit 
waarschuwen echter voor de nadelige 
gevolgen voor de natuur, als we 
dat afvalwater dan ook nog gaan 
gebruiken voor de landbouw. Dan 
is het gedaan met het leven in de 
beken. Zij waarschuwen dat ook het 
gezuiverde afvalwater nodig is om 
planten en dieren tot in de beken 
in een periode van droogte te laten 
overleven.

Geldboom   
Deze zeer 
zeldzame 
boom in 
de vakantie 
gesignaleerd. 
De locatie 
maakt de 
redactie niet 
bekend. 

Te veel WATER.   
Door klimaatsveranderingen hebben 
we niet alleen met droogte te 
maken maar ook vaker met hevige 
plensbuien. 
In de steden 
leidt dat juist 
tot tijdelijke 
wateroverlast. 
In 2007 heeft 
het Waterschap daarom in De Laar 
West vanaf de Brabantweg een extra 
sloot gegraven tot voorbij fietspad 
De Laar. Via een duiker naast de 
fietstunnel naar de Schuytgraaf en 
sloten stroomt het water in de Linge 
niet ver van de A50. 

BadderWATER       aso-WATER 
 
     WATER op spinnenweb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paardentram 

 

Spreeuwenvergadering  

Wij spreeuwen 
hebben niks te 
maken met 1.5 
meter afstand. 
Als het hier te 
koud wordt 

vliegen we naar Zuid Europa of Noord 
Afrika. Code oranje of niet. 
Spreeuwen die ‘s zomers in noord 
Europa verblijven, vluchten vanwege 
winterse temperaturen naar ons land 
en vooral naar Zuid West Engeland. 
Daar vriest het ’s winters niet. Exit naar 
brexit.

Schapenvergadering

ff serieus, moeten wij soms ook 1.5 
meter afstand houden?

Koniks
Héé 
mamma, 
niet zo met 
je staart 
zwiepen 
als ik wil 
drinken!! 
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Gedenktekens voor vermoorde Joodse Arnhemmers 
In 1933 vierde de stad Arnhem haar 
700-jarig bestaan, de synagoge aan 
de Pastoorstraat bestond 80 jaar. In 
Duitsland was Hitler aan de macht 
gekomen. In Arnhem leefden, zoals 
overal in Nederland, de verschillende 
bevolkingsgroepen vreedzaam, maar 
ook als vreemden naast elkaar: de 
zogenoemde zuilenmaatschappij. 
Religie was belangrijk en in officiële 
papieren werd er altijd naar gevraagd. 
Rooms-katholieken, hervormden, 
sociaaldemocraten en liberalen 
hadden tot in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw hun eigen kerk, krant 
of club. Zolang je elkaar met rust 
liet en niet trouwde met iemand van 
het andere geloof was er weinig aan 
de hand. De verschillende politieke 
elites zorgden voor evenwicht in 
het land. Het antisemitisme in de 
jaren dertig, dat ongetwijfeld in 
Nederland aanwezig was, wordt 
vergelijkenderwijs mild genoemd. De 
herinneringen en ervaringen lopen op 
dit punt uiteen.
De helft van de Joden woonde in 
Amsterdam, de andere helft woonde 
verspreid over het land. De meeste 
Joodse Arnhemmers waren op de 
een of andere manier ondernemer, 
van doodarme mensen die met 
hun handel langs de deur liepen 
tot winkeliers en fabrikanten. De 
grootste Arnhemse ondernemer was 
de oprichter van de Enka, J.C. Hartogs 
(1879-1932). Na 1933 wordt zijn 
weduwe de grootste geldschieter voor 
het vluchtelingenwerk.

10 mei 1940 valt het Duitse leger 
Nederland binnen. Er volgen diverse 
anti-jood regels: de ‘ariërverklaring’. 
Ambtenaren en bestuurders (leraren, 
postbeambten, leden van de 
Arnhemsche Orkestvereniging e.a.) 
moeten een verklaring ondertekenen 
waarbij wordt vastgesteld hoe Joods 
zij zijn of niet. Daarna worden joden 
ontslagen. 
In de zomer van 1941 moeten joden 
hun bezittingen laten registreren bij 
Lippmann- Rosenthal, een voormalige 
joodse bank die was overgenomen 
door de Duitse bezetter. Daarna 
zullen hun gelden en bezittingen 
overdragen worden naar deze bank. 
Het joodse bedrijfsleven wordt 
opgeheven. Winkels of kleine joodse 
ondernemingen worden geliquideerd. 
Grote of economisch belangrijke 
joodse bedrijven worden ‘geariseerd’, 
dat wil zeggen onteigend en 
voortgezet door niet-joden. 

Intussen worden werkloze joden 
opgeroepen voor werkkampen waar 
zij zwaar werk moeten verrichten op 
het land. Velen gaan, want werken 
in Nederland is altijd nog beter 
dan deportatie naar Mauthausen, 
een kamp waar nog nooit iemand 
van is terug gekomen. Sinds de 
Februaristaking in 1941 is dit kamp in 
Oostenrijk, een schrikbeeld geworden, 
en er gaan ook al vage geruchten over 
kampen in Polen. De mensen worden 
min of meer rustig gehouden door 
te spreken over emigratie, niet over 
deportatie.

Steeds meer wordt het leven van 
joden beperkt, onmogelijk gemaakt. 
De toegang tot de dierentuin en 
het Openluchtmuseum aan de 
Schelmseweg is verboden, evenals 
voetballen bij Vitesse en andere 
clubs, zwemmen, film-, museum- of 
restaurantbezoek, wandelen in parken 
zoals Sonsbeek, logeren in hotels. 
Om de verboden kracht bij te zetten 
worden in de stad 470 kaarten en 35 
houten borden geplaatst waarop de 
woorden 

Verder is werken 
bij niet-joden 
verboden, 
evenals gebruik 
maken van het 
openbaar vervoer 
(het bezit van 

een fiets of een auto was al in een 
vroeg stadium verboden). De bezetter 
eist de oprichting van een Joodse 
school. Joden mogen geen contact 
meer hebben met niet-joden. Vanaf 3 
mei 1942 zijn joden verplicht een gele 
ster te dragen. Op de Kippenmarkt 1 
liggen ze op 1 mei klaar, vier sterren 
per persoon, kosten vier cent per stuk 
en een textielpunt.
Op 7 en 8 oktober 1941 worden 
70 Joodse mannen in de provincie 
Gelderland opgepakt. Voor 1 
november zijn er al 60 omgebracht. 
De getroffen families ontvangen een 
bericht van overlijden in Mauthausen 
door een onwaarschijnlijke 
doodsoorzaak. Onder hen zijn 
8 Arnhemmers. Met de razzia 
van 10 december 1942 worden 
de 60 bewoners en 20 Joodse 
personeelsleden van het Joods 
bejaardentehuis Beth Mikloth Lezikno 
aan de Markt gedeporteerd. 

Struikelstenen
Struikelstenen (of Stolpersteine) 
vormen een over geheel Europa 
verspreid monument om de 
herinnering aan de slachtoffers van.
de naziterreur levend te houden. Deze 
gedenktekens zijn aangebracht in het 
trottoir voor de vroegere woonhuizen 
van mensen die door de nazi’s 
verdreven, gedeporteerd, vermoord of 
tot zelfmoord gedreven zijn: Joodse 
mensen, Sinti en Roma, politieke 
gevangenen, dienstweigeraars, 
homoseksuelen, Jehova’s getuigen en 
gehandicapten. Men valt niet over de 
Stolpersteine, je struikelt met je hoofd 
en je hart. 
In Arnhem Noord zijn tot nu toe 
47 struikelstenen aangebracht op 
18 adressen. Op 8 oktober jl. 6 in 
de Hommelstraat en 3 in de Burg. 
Weertsstraat. Op de betonnen 
steentjes zit een messing plaatje, 
waarin de naam, geboortedatum, 
plaats en datum van het overlijden zijn 
aangebracht. 

De initia-
tiefnemer, 
de Duitse 
kunstenaar 
Gunter 
Demnig, 
plaatste 
in 1992 
de eerste 
Stolper-
stein in 
Keulen.
In het 

Spijkerkwartier hebben bewoners 
stenen met een gebroken huisje erop 

geplaatst bij 57 huizen 
waarvan bewoners gede-
porteerd zijn. 

Joods Monument
Arnhem kent al monu-

menten ter nagedachtenis aan de 
Slag om Arnhem: het Airborne-, het 
Verzets- en het Evacuatie monument. 
Een monument ter nagedachtenis aan 
de Joodse stadsgenoten die niet zijn 
teruggekeerd ontbrak. Op 17-11-2019 
is het alsnog onthuld. Het monument 
bestaat uit een koffer en een Thora-rol 
en staat bij de Eusebiuskerk.

Uit Arnhem kwamen ±1.500 mensen in 
de kampen om het leven.

Veel informatie is ontleend aan de site 
 joodsmonumentarnhem.nl . Hierop staat 
uitgebreide info over de Joodse historie in 
Arnhem.

De koffer als symbool voor het wegvoeren van Joden, de Thora-rol  voor de Joodse traditie
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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.

 
 

   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



Buurtinitiatieven en Burgerparticipatie, we doen 
het samen......
Meer planten in de straat, wie wil dit nou niet? Zoveel 
mensen, zoveel wensen. 
Binnen de gemeente Arnhem is veel mogelijk, zolang er 
samen wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.
 
Waar kunnen je zoal aan denken:
- verharding eruit, planten erin – moestuinen – plukbosjes 
- omvormen van gras naar planten - omvormen van 
slechte plantvakken naar plantvakken naar eigen wens 
-gevelbeplanting - hanging baskets – dakbeplanting – 
boomspiegels - zitplekjes --afkoppeling regenwater, gebruik 
van regenton.
 
De gemeente Arnhem wil graag in gesprek met bewoners, 
die serieuze verzoeken hebben. Zij denken mee, kunnen 
voorzien, passen aan en informeren.
Natuurlijk ligt het initiatief bij bewoners, bij de buurt!
 
De buurtconciërge ondersteunt de gemeente Arnhem met 
de initiatieven uit Arnhem Zuid. Hij kan een richting geven 
in het ontwerp, het verzoek van de buurt. Bijvoorbeeld 
het geven van voorbeelden van al gerealiseerde 
buurtinitiatieven of het geven van een plantengids of een 
plattegrond om het ontwerp te schetsen. Daarnaast zoekt 
de buurtconciërge naar creatieve alternatieven, zoals het 
gebruik van hout uit de snoei- en zaagperiode in de winter.
 

Waarom staat de gemeente Arnhem open voor 
Buurtinitiatieven en Burgerparticipatie?
Samenwerken aan een betere leefomgeving heeft een 
positief effect op:
• welzijn van inwoners in Arnhem (levensvreugde, 

vereenzaming)
• leefgebied van insecten, vogels, amfibieën en 

zoogdieren
• biodiversiteit
• hittestress
• waterbuffering/afvoer
• mooier straatbeeld.

Enthousiast geworden? Klim in de pen en neem samen 
contact op met de gemeente Arnhem via fixi of stuur de
buurtconciërge een pb via facebook. Mailen kan ook:
Henry.oost@dolmanslandscapingservices.com

Interessante links:
-https://www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5 
-https://www.arnhem.nl/Inwoners
-https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/
-https://www.arnhemzoemt.nl/
- https://www.inschuytgraaf.nl/werkgroepen/
hoogstambrigade/ 

 
Met vriendelijke groet, 
Henry Oost 
Buurtconciërge Arnhem Zuid

KIES-groep voor kinderen in een 
echtscheidingssituatie
In het schooljaar 2020-2021 worden in Arnhem weer 
verschillende KIES-groepen aangeboden door de Gemeente 
Arnhem, in samenwerking met Basisscholen en KIES-
trainers in Arnhem.

De KIES-groep is voor kinderen, die te maken hebben 
(gehad) met de echtscheiding van hun ouders. De training 
is geschikt voor jongens en meisjes van ongeveer 6 tot 12 
jaar. In de groep wordt, afgestemd op de situaties van de 
kinderen, ingegaan op het gezin, de periode vóór en na de 
scheiding en de scheiding zelf. Ook ervaringen die kinderen 
hebben in een nieuw samengesteld gezin komen aan bod. 
Het doel van de training is om kinderen te helpen bij het 
begrijpen en verwerken van de scheiding en het leven 
in een eenoudergezin en/of in het nieuw samengestelde 
gezin.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met een van 
de trainers.
• Monique Claes van Bureau Ondersteboven 

(06-42900495 / mc@ondersteboven.org)
• Janneke de Heus van de Opgroeiwinkel 

(06-18793511 / info@opgroeiwinkel.nl)

Mocht u vragen hebben rondom (echt)scheiden dan is 
het ook mogelijk om hiervoor een afspraak te maken met 
een van de coaches via www.wijkteamsarnhem.nl . Via 
www.hulpbijscheidengelderland.nl kan u het beschikbare 
hulpaanbod in elke Gelderse gemeente vinden.
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Elst Noord Spoorkruisingen
Het project “Elst Noord Spoorkruisingen” omvat twee spoorkruisingen: Rijksweg-Noord en de 1e Weteringsewal. Ook 
worden de wegen rondom de beide spoorkruisingen aangepakt. Hierdoor verbetert de fietsveiligheid en de doorstroming 
van het verkeer. De werkzaamheden duren tot 1 juli 2021.

Viaduct 1e Weteringsewal (Dijkakkers)  
was 24 augustus klaar en opengesteld  
voor alle verkeer.
Beplanting dit najaar. 

Bouw onderdoorgang Rijksweg-Noord
(Grifttunnel). 

september 2020 tot juli 2021: 
Bouw van de beide toegangen tot de onderdoorgang  
onder het spoor

De foto hiernaast is een momentopname uit de 
106-urige buitendienst-stelling van de succesvolle treinvrije 
periode bij de onderdoorgang aan de Rijksweg-Noord.
Ook staat hierover op de site een mooie video 

Voor de meest actuele planning kijk op de site 
www.spoorkruisingenelst.nl

Foto’s en afbeeldingen van Heijmans.

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

20



Medi@trefpunt Arnhem-Zuid
Computerleercentrum, Arnhem-Zuid

Medi@trefpunt gaat weer 
aangepast van start
In verband met de coronaregels waren 
wij voor onbepaalde tijd gesloten en 
vonden er geen inloopochtenden 
plaats. Verder waren de in het voorjaar 
gestarte cursussen stopgezet. We 
gaan weer aangepast van start met 
onze activiteiten, dus lees deze 
nieuwsbrief goed en kijk op onze 
website: www.mediatrefpuntarnhem-
zuid.nl voor informatie. 

Werken met een mobiele telefoon 
of tablet (Bijvoorbeeld Samsung)
Laat ons weten of u meer over het 
gebruik van een mobiele telefoon of 
tablet wil weten en aan een cursus 
zou willen deelnemen.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Pieter Eilers, 
tel. 06 1290 3490 of via e-mail:  
info@mediatrefpuntarnhem-zuid.nl 

In deze cursus wordt de basis 
van een smartphone met het 
besturingssysteem Android behandeld. 
Er wordt uitleg gegeven over het 
besturingssysteem en de beveiliging 
van het apparaat, maar ook over de 
veelgebruikte mogelijkheden, zoals 
internetten, e-mailen, bellen en apps 

gebruiken. 
In de cursus komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
• het besturingssysteem Android
• bedienen van een Android-apparaat
•  in gebruik nemen van een Android-

apparaat
• surfen op internet met Chrome
• e-mailen met Gmail
• bellen met een Android-smartphone
• werken met de Play Store
• beveiligen van een Android-apparaat

Inloopochtenden
Wij kunnen u weer helpen als u een 
hulpvraag heeft m.b.t. uw computer, 
laptop, tablet of smartphone tijdens 
onze inloopochtenden op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

Hiervoor dient u zich via 
telefoonnummer 06 – 12903490 
aan te melden met uw hulpvraag, 
zodat we een afspraak met u kunnen 
maken wanneer en hoe laat wij u 
kunnen helpen. Dit vanwege het feit 
dat er in verband met de coronaregels 
maar een beperkt aantal personen 
tegelijkertijd in het cursuslokaal 
aanwezig mogen zijn. 
Zonder telefonische afspraak kan er 
dus géén hulp worden geboden.

De algemene richtlijnen voor het 
ontvangen en afhandelen van de 
hulpvraag zijn:
• een checkgesprek vooraf
•  heeft u of een van uw huisgenoten 

koorts, neusverkoudheid, hoesten of 
benauwdheid. Blijf dan thuis !!!

• de ingang is bij de hoofdingang
•  u dient zich bij de receptie van de 

Gaanderij te melden voor u naar het 
computerlokaal komt

•  u dient uw handen voor en na de 
hulpvraag te desinfecteren

•  het toetsenbord en muis van de 
computer van de bezoeker worden 
schoongemaakt.

•  voor elke klant reserveren we één 
uur

Ondersteuning aan huis
We kunnen weer ondersteuning 
aan huis verzorgen. Over vele 
onderwerpen kan ondersteuning 
aan huis worden aangevraagd en in 
overleg met u worden ingepland.
Voor meer informatie kunt u contact 
op nemen met: Pieter Eilers,  
tel. 06 1290 3490 of via e-mail:  
info@mediatrefpuntarnhem-zuid.nl 
Zie voor meer informatie ook:  
www.mediatrefpuntarnhem-zuid.nl .

Weet jij wat je moet doen?
Vaak krijg ik van jonge ouders te 
horen dat ze geen idee hebben wat 
ze moeten doen als hun ‘kleintje’ is 
gevallen, een snee heeft of misschien 
wel een hersenschudding. Veel 
mensen zijn niet op de hoogte van de 
laatste richtlijnen over bijvoorbeeld het 
verzorgen van een wondje. 

Hier in Nederland, of zelfs in een 
groot deel van Europa, is het water 
dat uit de kraan komt erg schoon. Je 
kunt daarom een (schaaf)wondje heel 
goed onder de kraan schoonspoelen. 
Daarna hoeft er ook geen 
desinfectiemiddel (zoals Betadine®, 
Sterilon® of Dettol®) meer op. Even 
laten drogen aan de lucht of misschien 
een pleister is dan voldoende. 

Pleisters zijn voor kinderen natuurlijk 
altijd leuk als er een plaatje op staat, 
maar niet alle wondjes zijn geschikt 
voor een voorverpakte pleister. Soms 
is het handig om zelf de vorm van een 
pleister te kunnen bepalen. Kijk eens 
op www.HOT-EHBO.nl voor de link 
naar de pleistertips. 

Is het wondje wat groter/dieper? Denk 
je dat de huisarts het moet hechten? 
Maak dan de wond niet schoon, maar 
dek hem af (als het kan steriel) en 
maak een afspraak met de huisarts. 
Een dergelijk verwonding moet binnen 
4 uur verzorgd zijn bij een huisarts.
Weet je dat de kosten voor een 
EHBO-cursus of workshop vergoed 

kunnen worden door jouw 
ziektekostenverzekering? Als je een 
aanvullende verzekering hebt wordt 
vaak een deel of zelfs het gehele 
bedrag vergoed!

Deze EHBO TIP is verzorgd door 
Jeannette Heerschop.
Als Rode Kruis EHBO instructeur heb ik 
al ruim 20 jaar ervaring. Behalve dat ik 
bij bedrijven EHBO-trainingen verzorg, 
organiseer ik regelmatig workshops 
en cursussen EHBO voor jonge ouders, 
sportverenigingen en bijvoorbeeld 
bij kinderdagverblijven. Bij alle lessen 
geldt dat je geen voorkennis hoeft te 
hebben, iedereen vanaf 12 jaar kan 
EHBO leren.
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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
21 okt, 18 nov, 16 dec

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
10 okt, 14 nov, kerstbingo 
12 en 19 dec

Breien voor goed doel,  
10.00 – 12.30 uur
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
12 en 26 okt, 9 en  
23 nov, 7 dec

Creatieve workshop, 
Elvira Benerink,  
381 85 56 
Ineke Bretz, 06-31960079
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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Wilt u ook  
adverteren? DE OOSTELAAR

WIJKVERENIGING

IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

HERFST
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

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



www.hoetinkmakelaars.nl
T 026 44 34 900 

Actief in uw wijk!


