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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
• 25 min. Reiki nu voor € 15,00
• 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
Deze aanbieding is geldig t/m januari 2021.

Je ziet ze groeien. 
skar.nl

babygroep
peutergroep 

BSO
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Van de redactie
Dit is al weer het laatste nummer van dit wel zeer bijzondere jaar met ook nu weer 
veel beperkingen door het coronavirus. Aan de kopij is ook te merken dat er weinig 
of geen activiteiten worden georganiseerd, noch door de wijkvereniging noch door 
andere organisaties in Arnhem. Toch zijn wel de creatieve workshops in dit wijkblad 
opgenomen. De Kerstworkshop zal, bij genoeg belangstelling, als doe-het-zelf pakket 
aangeboden worden en als dat nodig is misschien ook de workshops in het nieuwe jaar. 
Ook de Kunstroute door De Laar, die feestelijk geïntroduceerd zou worden, is intussen 
in heel klein gezelschap gerealiseerd. Vanuit boerderij De Kroon kunt u deze route nu 
lopen of fietsen. 
De werkgroep De Laar Energiebewust vraagt nogmaals aandacht voor bewust energie-
verbruik; u kunt zich nog steeds opgeven voor een warmtewandeling. Ook de overige 
artikelen zijn het lezen waard.

Nu we toch meer thuis zitten lijkt het ons wel leuk om je in deze uitgave uit te dagen 
met een paar raadsels. Succes er mee. Iets heel anders is het artikeltje over recyclen op 
pagina 21. Verbazingwekkend dat toiletpapier, nadat je het hebt doorgespoeld, kan 
worden hergebruikt. Voor je werkgever is dat trouwens een klein voordeeltje omdat je 
het als thuiswerker minder op je werk gebruikt! Meer thuiswerken betekent gelukkig 
ook veel minder luchtvervuiling. Dat is in ieders belang. Johan Cruijff zei destijds “Elk 
nadeel heb z’n voordeel”. Maar in corona-tijd kan je beter zeggen “nadeel x nadeel is 
nadeel in het kwadraat”. 

Vanuit de redactie wensen wij alle wijkbewoners fijne feestdagen en een goed, maar 
vooral ook gezond, 2021 toe! 

Van de voorzitter
Beste lezers van wijkblad Laarnieuws.

Ik wilde in het laatste nummer van dit jaar eigenlijk niet te veel stilstaan bij covid-19.
Maar helaas is er weinig anders om over te vertellen. Wat een jaar hebben we 
gehad.
Geen enkele grote activiteit heeft door kunnen gaan, net zoals overal het geval 
was. Ook het voor eind november geplande, aangepaste, Sinterklaasfeest hebben 
we helaas moeten afblazen. Toch willen we de kinderen niet helemaal teleurstellen, 
zoals u op pagina 11 kunt lezen.

Wel hebben we gelukkig tussendoor, coronaproof, nog een paar bingo’s kunnen 
draaien.
Maar ook hier stak de gemeente op basis van de geldende verordening vanaf 
oktober een stokje voor. De kerstbingo’s staan nog wel vermeld in dit wijkblad, maar 
ook daarvoor is de grote vraag of we ze door kunnen laten gaan. Voor de creatieve 
workshops wordt, als alternatieve oplossing, gedacht aan af te halen doe-het-zelf 
pakketjes met instructievideo. We worden steeds creatiever in het bedenken van 
oplossingen, zodat we toch nog wat kunnen aanbieden. We moeten tenslotte wat.

Hopelijk brengt 2021 weer meer mogelijkheden voor het organiseren van 
activiteiten.

Ondanks alle beperkingen wens ik iedereen fijne decemberdagen.
En een liefdevol en vooral gezond 2021.

Veel leesplezier. 
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

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.’ 



Kerstworkshop 
Dit jaar is het zeer waarschijnlijk niet mogelijk een 
kerstworkshop te organiseren in boerderij De Kroon. Mocht 
dit toch het geval zijn dan kunnen wij maximaal twaalf 
deelnemers toelaten, zowel op de middag als op de avond. 
Als we nog niet bij elkaar kunnen komen is ons plan om de 
benodigde materialen als doe-het-zelfpakket aan te bieden, 
inclusief een instructiefilmpje, zodat je toch het stuk thuis 
kunt maken. Bij reservering wordt dan een tijd voor afhalen 
op 17 december afgesproken. 

Wij gaan een kerststuk maken op een zinken vaas, met 
een hoogte van 26 cm. In het voorbeeld op de foto zit 
nog herfstgroen, maar uiteraard vervangen wij dat dan 
door kerstgroen. Het wordt een breed stuk met een kaars, 
kerstballen en lichtjes, dat zeker niet mag ontbreken op 
jouw kersttafel!  

wanneer: donderdag 17 december
tijd:  13.30 - 16.00 uur en 19.30 - 22.00 uur of 

ophalen op afgesproken tijdstip
kosten: € 22,50 voor leden en € 27,50 voor niet-leden
bij ophalen:  € 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet-leden
opgeven: vanaf 23 november tot uiterlijk 3 december
bij:  Elvira Benerink, 

06-44503444

Creatieve workshops 
Op het moment van samenstellen van Laarnieuws no. 6 is het volgens de coronaregels en de verordening van de 
gemeente Arnhem niet mogelijk workshops te organiseren. Omdat Laarnieuws no. 1-2021 pas begin februari verschijnt, 
willen wij toch, vooruitlopend op mogelijke versoepeling van de regels tegen die tijd, onze workshops voor januari en 
februari nu al presenteren. Dit is volledig onder voorbehoud van de beperkingen die dan (nog) van kracht kunnen zijn, 
waar we ons uiteraard aan zullen houden. 

Workshop januari
We gaan nu eens niet met verse bloemen werken, maar 
met droogbloemen. Van metaaldraad wordt een basis 
gemaakt, waarna we tussen de draden door gaan weven 
met touw, wol, raffia, kraaltjes enz. Hiervoor kunnen 
we heel veel verschillende materialen gebruiken. Heb 
je zelf (restjes) materiaal die je hier voor wilt gebruiken, 
breng ze dan mee. De bovenkant wordt afgewerkt met 
droogbloemetjes, grasjes enz., afhankelijk van wat we 
kunnen inkopen. De materialen kunnen afwijken van die 
op de foto.

wanneer: dinsdag 12 januari
tijd: 19.30 - 22.00 uur
kosten: € 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet-leden
opgeven: vanaf 23 november 
bij: Ineke Bretz, 06-31960079

Workshop februari
In oktober stond een bloementaart op het programma. 
Deze kon door de coronabeperkingen niet doorgaan. 
Omdat er toch al veel (houdbaar) materiaal voor 
aangeschaft was gaan we deze maand de bloementaart 
alsnog maken. Alleen worden de herfstbloemen nu 
vervangen door voorjaarsbloemen. 

Basis is een rond oasisblok van 30 cm doorsnee, waaruit 
een punt gesneden wordt. De taart en de punt gaan 
we opmaken met bloemen enz. 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 9 februari
tijd: 19.30 – 22.00 uur
kosten:   € 22,50 voor leden en  

€ 27,50 voor niet-leden
opgeven:  vanaf 23 november 
bij:  Elvira Benerink, 

06-44503444

Alle workshops worden gegeven in boerderij De Kroon, deel I en II. 

Bij reservering voor zowel de kerstworkshop als de januari- en februariworkshop zal gevraagd worden of je, als de 
workshop toch nog niet door mocht gaan, de materialen als doe-het-zelf pakket wilt afhalen om thuis, aan de hand van 
een instructiefilmpje, het werkstuk te maken. De prijs wordt hierop dan aangepast. 

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



Burendag 2020 Aalburgstraat nrs 100+
Na een lange voorbereiding was 
het 26 september eindelijk zo ver: 
“Burendag 2020 Aalburgstraat nrs 
100+”. Het enthousiasme van één 
buurman had het initiatief voldoende 
aangewakkerd om meer dan 30 
bewoners, van Aalburgstraat 100 
en verder, in de benen te krijgen. 
Via een whatsappgroep hebben we 
veel overlegd en meningen gepeild. 
De initiatiefnemer kreeg het voor 
elkaar om van het Oranjefonds en 
het wijkteam van de gemeente een 
financiële bijdrage te krijgen. Met dat 
geld is een BBQ geregeld en zijn bankjes 
gemaakt en hebben we een appelboom 
en perenboom gekocht. Deze zijn 
tegen twee blinde muren op het plein 
geplaatst. Op de hoeken van bloembak 
in het midden van het plein zijn twee 
ijzeren palen geplaatst om te zorgen dat 
bestuurders beter gaan opletten met 
wegrijden en niet meer de zijkant van 
de auto open rijden. Ook zijn de drie 
bankjes geplaatst. 
Terwijl de volwassenen druk waren met 
klussen en elkaar leren kennen, hebben 
de kinderen insectenhotels gemaakt. 
Deze hebben we rond het plein 
opgehangen. Naast het klussen en het 
maken van insectenhotels hebben we 
de buurt ook eens stevig aangeveegd 
en ontdaan van onkruid, bladeren en 
afval. 

Maar we zijn nog niet klaar. Via het 
wijkteam zijn we in contact gekomen 
met de wijkconciërge van Dolmans, 
Henry Oost. Dolmans beheert het groen 
in Arnhem namens de gemeente. 
Dolmans wil maar al te graag de wijk 
ondersteunen bij het herplanten. De 
bloembak heeft namelijk z’n mooiste 
tijd wel gehad en we willen graag 
nieuwe planten. Dolmans heeft ons 
gevraagd zelf met een plan te komen 
dat we bij de gemeente indienen. 
Dolmans zal dan zorgen dat de stukken 
die we willen herplanten, leeggemaakt 
worden, en aangevuld met goede 
grond. Ook zullen ze de planten leveren 
die we zelf gekozen hebben. We 
mogen dan zelf gaan planten. En er zijn 
nu al nieuwe plannen gerezen om de 
buurt te voorzien van vogelhuisjes. 

Voor het stukje gras zijn er andere 
plannen. Daar willen we graag een 
border in plaatsen en dan vullen met 
kruiden. We gaan ook proberen een 
waterpunt te realiseren. 

Met een beetje geluk kunnen we op 
de volgende Burendag uit onze eigen 
pleintuin allemaal een appel of peer 
eten.

En nieuwe planten is leuk, een appel 
eten fantastisch, maar het grootste 
succes is dat we elkaar hebben leren 
kennen. Er is een echt buurtgevoel 
ontstaan. De tijd dat we alleen maar 

hallo en hoi tegen elkaar zeiden is 
voorbij. We gaan nu fijne gesprekken 
met elkaar aan en bieden hulp waar 
nodig. 

Meer foto’s:  

https://photos.app.goo.gl/DKk5zsJB5UsXJNf4A

Prachtige paddenstoelen
Foto gemaakt in de Baakhovenstraat. De man in de 
grasmaaier keek nadenkend naar de halve cirkel, die werd 
gevormd door prachtige paddenstoelen. Hij bezwoer ons 
vervolgens dat hij die zou laten staan. Hulde aan die man! 

Foto: H. Kalisvaart

LAARNIEUWS
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Verdubbelletters
Hieronder staan begripsomschrijvingen van 10 paar woorden. De  
2 woorden van elk paar verschillen 1 letter. In het tweede woord is  
1 letter uit het eerste woord 2x gebruikt.

Voorbeeld: 

a. babyverzorgster en b. broodverkoper. Oplossing: a. baker en  
b. bakker.

1 zwerven gekheid maken

2 te lang dutten minder krachtig worden

3 diepe, langdurige bewusteloosheid leesteken

4 genezen schuin aflopen

5 hol omvangrijk

6 boomgroen blazen vormen

7 kultusgebruiken tochten

8 roem gebladerte

9 dans zuid-belgisch

10 timide verplaatsen

K’s? Koppie, koppie
Maak van de letters van onderstaande tien 
woorden nieuwe begrippen door er één K aan 
toe te voegen. Voorbeeld: Baar + K = Barak.

1 kerel + k = ? 6 klein + k = ?

2 als + k = ? 7 blaas + k = ?

3 plaats + k = ? 8 stoer + k = ?

4 tram + k = ? 9 baars + k = ?

5 deler + k = ? 10 plassen + k = ?

Antwoorden van beide raadsels op blz. 17



BuurtAED-actie in Arnhem, de Laar groot succes
Arnhem, 17-10-2020 - In de Laar-West hangt een 
AED in de Schijndelstraat tussen de huisnummers 
41 en 43. Wijkbewoners hebben, via het platform 
BuurtAED van de Hartstichting, gedoneerd aan 
de inzamelactie voor een AED. De actie was een 
groot succes, de buurt haalde binnen twee weken 
voldoende geld op om de AED met bijpassende 
buitenkast te kopen.

Willem & Jeannette, de initiatiefnemers van de actie:

“Wij hebben al jaren een AED in huis, die we, als we een 
oproep krijgen van de meldkamer, meenemen naar het 
slachtoffer. Deze AED was aan vervanging toe.

We zijn de actie voor een AED met buitenkast gestart, 
zodat de wijkbewoners geholpen kunnen worden met een 
AED, ook als wij niet thuis zijn. 

Super dat de hele wijk zo enthousiast reageerde op onze oproep. De AED, die nu 24/7 beschikbaar is voor alle 
burgerhulpverleners, kan in de wijk het verschil maken in geval van nood.”

Elk week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n 
hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en de AED 
wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het 
belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

“Wij zijn beiden reanimatie-instructeur. Regelmatig horen we van onze cursisten dat ze blij zijn met hun vaardigheden 
omdat ze iemand hebben kunnen helpen, zeker als ze gebruik hebben kunnen maken van een AED die in de buurt hing.”

“We nodigen buurtgenoten uit om een keertje langs te komen om te kijken hoe deze kast werkt en welk type AED er in 
zit. Op deze manier voorkom je verrassingen als je een oproep krijgt. Als je meer wil weten over de kast, de AED of het 
oproepsysteem, bel dan gerust even aan op nr. 41. “

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en 
staan aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het 
oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van 
deze landelijke 6-minutenzone.

Lees meer en kijk wat jij kunt doen op www.buurtaed.nl  
of op www.hot-ehbo.nl/reanimatiecursus-arnhem/ 

Collecteweek KWF 2020
Beste wijkgenoten.
In september is de jaarlijkse collecteweek van het KWF weer gehouden.
De totaalopbrengst van de Laar Oost is € 2370,25.
Het totaalbedrag van heel Arnhem is € 20.799,38.

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom.
U kunt zich opgeven bij:
Tineke Rindertsma, tel: 381 81 39

Met vriendelijke groet,
de wijkhoofden. 

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 
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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 
  



Gelrepas wordt een app
Geen bonnenboekje waar je 
kortingsbonnen moet uitknippen 
om korting te krijgen. Vanaf 1 
januari 2021 wordt de Gelrepas 
een app. Deze app geeft altijd 
up to date informatie over alle 
activiteiten waar je met de 
Gelrepas aan mee kunt doen. 
Korting krijgen met de Gelrepas 
kan dan veel makkelijker, zonder 
gedoe met bonnetjes. Ook voor 
de deelnemende gemeenten 
scheelt het veel administratieve 
rompslomp, terwijl het aanbod 
voor de inwoners veel beter en 
meer divers wordt.

Bij de nieuwe Gelrepas krijgen 
pashouders een persoonlijk tegoed 
om in te zetten voor alle activiteiten 
binnen het programma. De hoogte 
van dat tegoed hangt af van je 
leeftijd. Er waren tot nu toe twee 
leeftijdscategorieën (kinderen en 
volwassenen), nu zijn dat er vijf, 
waaronder 0-4 jaar. Zo kunnen ook 
de allerjongste inwoners van de 

pas gebruik maken. Dat was tot 
nu toe nog niet mogelijk. Ook de 
website gelrepas.nl wordt verbeterd 
en gebruiksvriendelijker. De pas zelf 
wordt helemaal digitaal. Er komt een 
telefonische hulplijn voor wie vragen 
heeft over de pas en hoe de Gelrepas-
app werkt.

Groter aanbod
Eerder bleek al dat het bereik van 
de Gelrepas zeer goed is. De meeste 
inwoners die recht hebben op een 
Gelrepas, hebben er een. Maar niet 
iedereen gebruikt de pas. Met een 
vernieuwd en groter aanbod van 
activiteiten en meer keuzevrijheid, 
hopen de deelnemende gemeenten 
dat nóg meer inwoners de pas zullen 
gebruiken. De Gelrepas zorgt ervoor 
dat inwoners die wat minder te 
besteden hebben, mee kunnen blijven 
doen aan allerlei activiteiten. Dat helpt 
om te voorkomen dat ze in een sociaal 
isolement terecht komen.

Gelrepas is gratis
De Gelrepas bestaat ruim 25 jaar en 
is inmiddels een begrip in Arnhem en 
de regio. De Gelrepas is er speciaal 
voor mensen die weinig inkomsten 
hebben en daardoor vaak te weinig 
geld voor activiteiten zoals een dagje 
uit, het volgen van cursussen, bezoek 
aan theater of concert of lid worden 
van een sportvereniging. Met de pas 
krijgen ze korting op vele sociale, 
sportieve, culturele en educatieve 
activiteiten. De Gelrepas is gratis.

Een Gelrepas aanvragen
Vanaf 1 januari kun je de nieuwe 
Gelrepas aanvragen via  
www.gelrepas.nl. Daar is ook het 
aanbod van activiteiten te vinden. De 
pas is beschikbaar in de gemeenten 
Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. 
Iedere gemeente hanteert daarbij 
eigen criteria voor het aanvragen van 
de pas.

Kerstbingo
Als het mogelijk is willen wij zaterdag  
12 en zaterdag 19 december een kerstbingo 
organiseren, uiteraard met inachtneming van 
alle dan geldende coronaregels. 
Het worden bingo’s met mooie geldprijzen en 
een loterij met leuke prijzen.

U dient zich van tevoren aan te melden als u 
aan een bingo wilt meedoen. 
Dit kan uitsluitend op 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 moeten 
een maximum aantal personen van 30 
aanhouden. U kunt zich voor één avond 
inschrijven. Wilt u beide avonden komen dan 
wordt uw naam op een reservelijst geplaatst. 

Als u belt hoort u meteen of de bingo al 
dan niet doorgaat. Maar houd hiervoor 
ook de website www.oostelaar.nl of de 
facebookpagina van de wijkvereniging in de 
gaten.

Schoenzetten bij 
wijkvereniging de 
Oostelaar
Helaas gaat het door wijkvereniging De Oostelaar 
geplande Sinterklaasfeest in boerderij De Kroon 
op 21 november niet door in verband met de 
coronamaatregelen. We hadden het feest al helemaal 
coronaproof bedacht, maar we mogen helaas niet met 
zoveel mensen en kinderen tegelijk aanwezig zijn in de 
boerderij.

Maar wij proberen toch voor de kinderen van de Laar 
West en de Laar Oost iets leuks te bedenken. Daarom 
vragen wij u om toch de schoenenbon (ZONDER 
SCHOEN) in te leveren vóór 18 november in de 
brievenbus bij boerderij De Kroon.  
De bon staat in Laarnieuws no. 5 en is ook te 
downloaden via de website www.oostelaar.nl . 
Deelname is gratis.

Wilt u de bon duidelijk invullen met naam, adres 
en telefoonnummer, anders lukt de verrassing 
niet!

LAARNIEUWS
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Zijn wij of worden wij energiebewust?
De werkgroep ‘De Laar Energiebewust’ wil bewoners handvatten geven 
om bewust met elektriciteits- en gasverbruik om te gaan. Wij richten ons 
op bewoners uit De Laar Oost en West. De situatie in de wijk bepaalt 
welke activiteiten we organiseren en welk advies wij geven. Er zijn zowel 
huur- als koopwoningen, gebouwd in de jaren ’70 en ’80. Er zijn nog 
geen plannen van de gemeente om tot 2030 van het gas af te gaan. 
Besparen op energie is daarom belangrijk. Hoe minder energie u gebruikt, 
des te lager zal de energierekening zijn.

Het is verstandig om in de juiste volgorde 
energie te besparen. Dit noemen we de Trias 
Energetica: 
1. Beperk de energievraag
2. Gebruik duurzame bronnen
3. Benut fossiele bronnen zo efficiënt 
mogelijk

1. Het beperken van de energievraag doen 
we in de volgende stappen:

a)  De belangrijkste stap is het isoleren van 
de woning. Dit zijn vaak bouwkundige 
maatregelen zoals hogere kwaliteit 
isolatieglas, dak-, spouwmuur- en 
kruipruimte-isolatie. Daarnaast zijn er 
allerlei warmtelekken zoals brievenbussen 
en kieren. Deze lekken kunt u opsporen 
met warmtefoto’s. De werkgroep zal 
in samenwerking met het Energie 
Loket Midden Gelderland (ELMG) 
warmtewandelingen organiseren. U kunt 
zich hiervoor inschrijven, zie hiervoor het 
kader onderaan dit artikel.

b)  Ons gedrag speelt een belangrijke rol in 
het energieverbruik. Daarom is er eerst 
inzicht nodig hoeveel energie verbruikt 
wordt en wat het verschil is als u 
bijvoorbeeld de thermostaat een graadje 
lager zet, geen halfvolle wasmachines 
draait en apparaten in stand-by uitzet.

c)  Tevens slurpen apparaten soms ongemerkt 
veel energie, bijv. wasdrogers en 
vrieskasten. Apparaten van 10 jaar of 
ouder zijn minder energiezuinig dan 
nieuwe. 

2. Het gebruik van duurzame bronnen:
Elektra en gas die u verbruikt komt niet altijd uit duurzame bronnen (kolencentrales, gaswinning). Het gas dat 
u gebruikt voor verwarming kunt u vervangen door bijv. een warmtepompinstallatie te plaatsen. De elektriciteit 
hiervoor kan opgewekt worden door bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit kan zelfs goedkoper zijn dan stoken op 
aardgas.

3. Benut fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk:
Zijn alle bovenstaande maatregelen getroffen dan kunnen we door de volgende maatregelen de energievraag 
reduceren en de energierekening verlagen:

a)  Vervang de oude cv-ketel door een nieuwe hoogrendementsketel (HR).

Vanaf november organiseren we samen 
met het Energieloket Midden-Gelderland 
gratis warmtewandelingen. Hierbij 
spoort u samen met buurtgenoten 
warmtelekken op van uw huis. 

Schrijf je in via de QR-code of via  
https://tinyurl.com/warmtelaar

LAARNIEUWS
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b)  Plaats een warmte-terugwin unit 
(WTW). Hiermee zorgt u dat 95% van 
de warmte die via afzuigventilatie naar 
buiten wordt afgevoerd terugkomt via 
de ventilatiekanalen in de badkamer, 
WC en de keuken. Dit scheelt 20% op 
uw energierekening.

c)  Plaats een zonneboiler. Hiermee wordt 
door de zon water opgewarmd voor 
het douchen en de verwarming.

Een belangrijk deel van de woningen 
in De Laar Oost en West zijn 
huurwoningen. Voor het realiseren van 
installatietechnische maatregelen en 
ingrijpende bouwkundige maatregelen 
zijn de huurders dan afhankelijk van de 
initiatieven van de verhuurder.
Als werkgroep willen wij actief in gesprek 
met de woningbouwverenigingen 
om zo te kijken welke initiatieven ze 
nu al nemen en welke activiteiten wij 
gezamenlijk kunnen opzetten. Hierover 
zullen wij u in de toekomst informeren. 

Heeft u vragen of suggesties over 
energie besparen in De Laar? Mail ons via  
delaarenergiebewust@outlook.com. We denken graag mee over uw eigen situatie.

Geen spoed, wel brandweer ter plaatse nodig?  
Bel 0900-0904
Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je vanaf 
12 oktober 0900-0904. 
Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties. Met dit nieuwe landelijke nummer 
beschikt de brandweer voortaan over één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle 
levensbedreigende situaties.

24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt de beller doorverbonden 
met de regionale meldkamer van de brandweer. Hiermee komt een einde aan het tijdperk waar elke regio een eigen 
telefoonnummer had om de brandweer in geen-spoed situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer 
niet met spoed naartoe hoeft. Bijvoorbeeld een 
koe die niet uit de sloot kan komen, een boom die 
over de openbare weg ligt en voor verkeershinder 
zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank 
komen te staan. Het gaat dus om situaties die op 
dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. 
Voor zulke situaties bel je voortaan  
0900-0904.

Meer informatie over het landelijke geen-
spoednummer vind je op brandweer.nl/geenspoed.

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.com

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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Keurslagerij 
Van den Brink
Oostburgwal 42, Arnhem
Tel. 026-3891970  
www.vandenbrink.keurslager.nl

Keurslagerij 

Hoe werkt het?

1.   Bij besteding van € 10,00 of meer in 
de Keurslagerij ontvang je een stempel.

2.   Lever de volle spaarkaart in en koop 
de braadpan voor slechts € 40,- 
i.p.v. € 99,95.

3.   Leuk om te geven. Nog leuker om te 
krijgen!

Met volle 
spaarkaart 

slechts € 40,-
Winkelwaarde:

€ 99,95

Spaar voor korting op een 

braadpanMichael Janssen
Arnhem, Oostburgwal 12

...even naar Primera De Laar
Misschien kent u mij al, maar ik wil me toch even voorstellen: Ik ben Ingrid Mijnders, sinds enkele 

maanden de trotse eigenaar van Primera De Laar in het winkelcentrum van De Laar Oost. Naast tabak 

en loterijen, kunt u bij ons ook terecht voor tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen en ruim 120 

verschillende cadeaukaarten. En wist u al dat wij gespecialiseerd zijn in e-sigaretten? We staan voor u 

klaar, u bent van harte welkom!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

...even naar Primera

Nieuwe
eigenaar!

Primera De Laar • Oostburgwal 46 Arnhem

SupportSupport
your localsyour locals
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Onthulling informatiebord Kunstroute De Laar bij 
boerderij De Kroon
De feestelijke opening van de kunstroute, die we eerst gepland 
hadden in mei en later in september 2020, ging wegens corona 
niet door. Wel hebben we op 7 juli het eerste exemplaar van 
het routeboekje van deze route langs publieke kunst in De Laar 
overhandigd aan wethouder Hans de Vroome. Dit gebeurde in 
kleine kring 

Op maandag 19 oktober jl. hebben de drie leden van de 
cultuurgroep De Laar het informatiebord van de kunstroute 
onthuld. Hierop staan de 3 wandelroutes en de fietsroute en foto’s 
van alle kunstwerken. Als je de QR code scant, dan kom je op onze 
webpagina en kun je het routeboekje downloaden. Dit bord is op 15 oktober bij boerderij De Kroon geplaatst. Met de 
fotograaf erbij waren we dus met een groepje van vier personen, zoals volgens de coronaregels is toegestaan.
Feestelijker heeft het niet mogen zijn.

Van buurtgenoten, vrienden en kennissen, die met de fiets of lopend de kunstroute hebben gedaan, horen we positieve en 
soms enthousiaste verhalen. Mensen van buiten de wijk: “Wat een leuke en verrassende manier om kennis te maken met 
De Laar”. “Wat een mooie groene wijk met verrassend veel kunst”. 

Buurtgenoten: “Als je door de fietstunnel naar beneden zoeft, 
let je op je kinderen en je bagage en dan moet je al weer vaart 
zetten om boven te komen, dus nooit geweten dat daar kunst 
te zien is. Nu ga ik die kunst bekijken en leuk om te lezen wat 
de kunstenaar er mee bedoelt”. “Grappig verhaal van de kei, die 
tien jaar lang verdwenen was en nu weer teruggevonden is”.
We hopen dat veel mensen de komende tijd de route bekijken en 
net zo enthousiast worden. Houd je niet van wandelen of fietsen 
dan kun je op je computer of mobieltje de virtuele wandeling 
bekijken.
V.l.n.r.: Con van Roden, Bart van de Wateringen en  
Jelleke Bakker

Op het informatiebord staan de openingstijden van de boerderij De Kroon, maar die 
kloppen niet. De juiste openingstijden zijn: ma t/m vr van 9.00 tot 18.00 uur, za en 
zo gesloten.

Webpagina van de cultuurgroep: www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur
Virtual Reality wandeling: www.cultuurroutedelaar.nl

Heb je vragen of suggesties mail ons: cultuurgroepdelaar@delaararnhem.nl

Oplossingen van pagina 8:
Verdubbelletters

1 dolen dollen

2 verslapen verslappen

3 koma komma

4 helen hellen

5 grot groot

6 bladeren bladderen

7 riten ritten

8 lof loof

9 wals waals

10 verlegen verleggen

  
K’s? Koppie, koppie
1. lekker, 2. klas/slak/laks, 3. lastpak, 4. markt, 5. kelder,  
6. nikkel/likken, 7. slabak, 8. orkest/koster/stoker, 9. barkas, 
10. kansspel.

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

17



18

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



Interview met een inwoonster die hulp 
zocht bij het wijkteam
“In je hoofd weet je wel dat je er 
niet goed voor staat”
Sara: ‘Ik was bang voor mijn ex. Daarom 
vluchtte ik met mijn zoontje Tim (4) 
naar een woning in ander dorp. Maar 
dat loste niet al mijn problemen op. Via 
de leidster op de peuterspeelzaal leerde 
ik wijkcoach Annick kennen. Door haar 
gaat het nu weer goed met ons.’ 

Tim was op de peuterspeelzaal of bij 
opa als Sara lange dagen op haar werk 
maakte. Door alle problemen werd Tim 
onhandelbaar. Hij sliep slecht. Was ’s 
nachts vaak wakker en had regelmatig 
driftbuien. De situatie was erg onrustig. 

Annick: ‘Ik heb gemerkt dat Sara het 
moeilijk vindt om andere mensen te 
vertrouwen en hulp te accepteren. 
Onze eerste afspraak was bij haar 
thuis. Daarna hebben we ook veel 
geappt. Langzamerhand ontstond 
er een band, waardoor ze mij meer 
in vertrouwen nam. Al snel bleek 
dat Tim meer zorg nodig had.’ Sara 
bevestigt dat: ‘Annick wees mij op 
mantelzorgurgentie. Een woning in 
Arnhem op kortere reisafstand van opa 
en de peuterspeelzaal kwam daardoor 
in zicht.’ 

Ze konden een nieuwe start maken. 
Sara: ‘Door alle spanningen blowde ik 
en gebruikte ik ook andere drugs. Ik 
ben daarin gevlucht omdat mijn ex ons 

in de steek liet. Maar het helpt niet. Dat 
zie ik nu wel in. Het ergste was dat het 
direct invloed had op het gedrag van 
mijn zoontje.’ 

Het drugsprobleem heeft Sara zelf 
overwonnen. Ze gaat verder: ‘Ik denk 
dat het daardoor nu ook met Tim weer 
goed gaat. Maar daarmee was ik er nog 
niet. Het contact met Annick is fijn. Ik 
heb haar gevraagd om mij te helpen 
met mijn financiële situatie. Ik had een 
kast vol met ongeopende brieven waar 
ik niet naar durfde te kijken. Ik moest 
er echt iets aan doen, voordat het de 
spuigaten uitliep. Natuurlijk weet je in 
je hoofd ook wel dat je er niet goed 
voor staat. Samen met Annick heb ik 
alle post opengemaakt. Daardoor had 
ik het gevoel dat ik er niet alleen voor 
stond en kon ik een overzicht van mijn 
schulden maken. Ik heb zelf contact 
opgenomen met de organisaties waar 
ik een betalingsherinnering van had 
gekregen. Ik kon het ook echt niet 
meer betalen. Op één na kon ik overal 
een regeling treffen. Dat was echt een 
opluchting. Als je maar belt.’

Sara maakt nu elke maand een 
overzicht met inkomsten en uitgaven. 
In het begin hield ze niks over. De 
uitgaven waren steevast hoger dan de 
inkomsten. Annick: ‘Ik heb haar toen 
verwezen naar de voedselbank en 
kledingbank. Ik ben voor haar vooral 

een stok achter de deur geweest.’ 
Sara beaamt dat: ‘Het gaat nu een 
stuk beter. Ik ben gelukkig met mijn 
zoontje en hij met mij. Ik merk echt 
vooruitgang en daar ben ik trots op. 
Mijn MBO Niveau 4 opleiding heb ik 
weer opgepakt. Daar was ik al mee 
gestart voordat ik zwanger werd. Maar 
nu wil ik het afmaken. Misschien vind ik 
dan een andere baan, want mijn werk 
is niet helemaal wat ik wil, ook al heb ik 
fijne collega’s en een goede baas. Ik wil 
me graag verder ontwikkelen.’ 
Op de vraag hoe ze terugkijkt op de rol 
die Annick in haar leven heeft gespeeld 
zegt ze: ‘Bij Annick had ik al snel een 
goed gevoel.’ Lachend: ‘Ze is een pittige 
vrouw. Ze zorgt ervoor dat dingen 
ook echt gebeuren. Maar ik moet het 
uiteindelijk natuurlijk wel zelf doen.’

Disclaimer: Dit verhaal is waargebeurd. 
Om privacy redenen zijn Sara en Tim 
niet de werkelijke namen.

Herken je jezelf in het verhaal van 
Sara? Heb je stapels ongeopende 
post liggen? Lopen de schulden op? 
Of heb je problemen op een ander 
gebied als wonen, dagbesteding, 
werk, opvoeding, verslaving etc?
Neem dan contact op met het 
wijkteam. Wij denken met je mee. 
www.wijkteamsarnhem.nl/  
088 2260000

Activerend Werk bij SWOA
Woon jij in Arnhem of omstreken 
en wil je stappen zetten binnen 
Zorg en Welzijn? Meld je dan aan 
voor activerend werk bij SWOA!

Stap voor stap en op een leuke manier 
weer participeren in de samenleving. 
Met onze steun bouw je weer een 
ritme op en ontwikkel je jouw talenten 
& vaardigheden.

Mogelijkheden bij SWOA
Je kunt zowel op onze locatie De 
Weldam, De Petersborg, De Gaanderij 
als MFC Klarendal terecht voor 
Activerend Werk. Wij kijken samen 

met jou naar wat je leuk vindt om 
te doen, waar jouw talenten liggen 
en waar we die het beste in kunnen 
zetten. 

Een kleine greep uit de mogelijkheden.
• Hou je van organiseren en mensen? 
Dan is de receptie de perfecte plek 
voor jou.
• Kook je graag? Kom ervaring 
opdoen in de keuken tijdens de 
Eetkamer.
• Vind je het leuk om met 
ouderen hun dag in te vullen? Fier, 
groepsbegeleiding op Maat zoekt 
altijd mensen.

• Wil jij stappen maken in de horeca? 
Kom eens werken achter het buffet op 
een van onze locaties.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.swoa.nl/activerendwerk 
of neem contact op via 
activerendwerk@swoa.nl. 
Of bel met 026 3272266 en vraag 
naar Marjon van Baars of Fiona 
Schneijderberg.
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Zullen we kennismaken? 

Het is alweer 3,5 jaar geleden dat Schuytgraaf Optiek zijn 
deuren opende in winkelcentrum Schuytgraaf. Inmiddels 
hebben al veel Arnhemmers ervaren dat onze service en 
kwaliteit op een hoog niveau staan. 

Onze passie is het verkopen van brillen met karakter. Het 
prijsbeleid is echter zodanig dat voor iedereen een passende 
oplossing geboden wordt. De collectie biedt plaats aan 
monturen van bekende en minder bekende ontwerpers 
zoals Lindberg, Tom Ford, Ray-Ban en Etnia Barcelona. 

Kom gerust eens een kijkje nemen in de winkel, de ko� ie 
staat altijd klaar!

www.schuytgraafoptiek.nl

9,6

Peter van den Dungen & Marlon Cau - de Reus



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

Hergebruik van gebruikt 
WC-papier   

Al het gezeefde 
wc-papier van alle 
rioolwaterzuiverin-
gen in Nederland 
verzamelen op één 
centrale locatie. 
Met een nieuw te 
bouwen installatie 
uit het wc-papier 
de cellulosevezels 

zeven. De cellulose doet dienst als 
bindmiddel (afdruipremmer) in asfalt 
voor de wegenbouw. 
Ook als grondstof voor isolatiemateri-
aal in de bouw’. 
Mooie plannen. Meer Info op:
 
https://www.winnovatie.nl/innovatie/
wc-papier-als-circulaire-grondstof-
voor-de-wegenbouw
of
https://www.efgf.nl/producten/
cellulose/ 

Appelflappen?  
Smul jij op oudejaarsavond ook zo van 
een lekkere appelflap? 
Deze zijn gratis, maar af te raden. 

Weesfiets  
Deze fiets met op de stang een stic-
ker waarop staat ‘weesfiets’, stond in 
de Geldropstraat. De gemeente kan 

fietsen die 
ergens 
een tijd 
onbeheerd 
staan na 
28 dagen 
verwijde-
ren. Inder-

daad was deze nog goed uitziende 
fiets op zekere dag foetsie. Hij stond 
op slot. Dan had die fietser kennelijk 
een sleutel. Is ie later teruggekomen, 
of is de fiets opgeruimd door de 
gemeente? Grappig is het merk ‘Cou-
rage’. Dit woord staat zowel in het 
Engels als Frans voor moed. M.i. is er 
geen moed voor nodig om een fiets 
zo maar te dumpen.Ik denk eerder 
aan ‘moet’ dat nou? 

Boomhalloween?  
Lugubere uitwas op boom in het 

Notenlaantje 
in De Park. 
Er lagen 
normale 
walnoten 
onder de 
boom. 
Lekker en 
gezond.

Pinda’s  
Zijn pinda’s dan geen noten? 

Als kind riepen wij al ‘pinda, pinda, 
lekka, lekka. Als je maar van pinda’s 
houdt’. Toen hadden we nog nooit 
van allergieën gehoord.

Kip-met-de-gouden-
eieren-idee?  

Natuurlijke 
weerstand 
tegen ziektes 
vergroot je 
door met de 
kippen op 
stok te gaan. 
In de winter 
wordt het 
toch vroeg 
donker. 
Licht en 
verwarming 
eerder uit. 
Dan ben je 
duurzaam 

bezig. Het scheelt ook in de por-
temonnee. En je staat de volgende 
dag uitgerust op. Vier voordelen. Te 
gek toch! Slaap lekker.

Knappe koppen 
Zoals bekend zijn de ruimtesondes 
Voyager I en II de grens van ons 
zonnestelsel al een tijdje geleden 
gepasseerd. Dat er intelligente 
buitenaardse wezens bestaan wordt 
feilloos bewezen door het feit dat ze 
nog geen contact met ons hebben 
opgenomen.  

Vrijheid, blijheid!
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Agenda wijkvereniging De Oostelaar, onder voorbehoud!
Per 29 september zijn alle activiteiten tijdelijk gestopt. 
Houd voor de opstart hiervan de website en de facebookpagina van de wijkvereniging in de gaten

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, 06-44503444

2020: geen bingo meer

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
kerstbingo 12 en 19 dec

Breien voor goed doel,  
10.00 – 12.30 uur
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,  
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079
23 nov, 7 dec

Creatieve workshop, 
Elvira Benerink,  
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079
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
Paul Beltman, 06-44 15 83 44
Harm-Jan Kuipers, 377 51 28
Thea ten Velde, 377 42 33
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  

Niet levensbedreigend: 0900-0904
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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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

HERFST
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

*Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. Kijk voor de overige actievoorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket 
apetito behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het proefpakket tussentijds te wijzigen.

Met de heerlijke maaltijden van apetito is het alsof 
u thuis uit eten gaat! Lekker voor uzelf óf voor 

degene voor wie u zorgt natuurlijk.

Ontdek nu extra aantrekkelijk het 
gemak van onze maaltijdservice en 

probeer 5 maaltijden voor slechts € 19,95!

apetito bezorgt vriesverse maaltijden aan huis 
zonder kosten en verplichtingen maar mét vaste 
chauffeurs zodat u altijd een vertrouwd gezicht 

aan uw deur heeft!

Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Runderlapje in jus 
met bloemkool en

aardappelpuree

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Grootmoeders kippannetje 
kippenpoot met groenten en 

gebakken aardappelen

Nu zeer voordelig 
proeven!

Thuis uit eten!Thuis uit eten! Ook 
natriumarm 
of glutenvrij, 
informeer naar de 

mogelijkheden!

Wilt u meer informatie of bestellen? 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket

of bel gratis 0800 - 023 29 75 
(ma-vr 08.00-18.00 u)

Vermeld bij uw bestelling actiecode: 
202-SCV1120

probeer 5 maaltijden voor slechts 

u thuis uit eten gaat! 

probeer 5 maaltijden voor slechts 

*Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. Kijk voor de overige actievoorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket *Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. Kijk voor de overige actievoorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket 

Slechts 
¤ 3,99 

per 
maaltijd!



www.hoetinkmakelaars.nl
T 026 44 34 900 

Actief in uw wijk!

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

Wilt u ook  
adverteren? 

Ga dan naar:  
oostelaar.nl/media/advertentie-tarieven


