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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.

Je ziet ze groeien. 
skar.nl

babygroep
peutergroep 

BSO



Wijkblad voor De Laar

Van de redactie
Vanuit de redactie wensen we iedereen nog een mooi en vooral gezond 2021 toe, 
waarin we hopelijk langzaam weer terug kunnen naar een leven met weer meer moge-
lijkheden om echt samen te zijn.
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar kijken we nog even terug op 2020, met o.a. 
foto’s van het alternatief voor het Sinterklaasfeest en het “planten” van een wensboom 
in Park Lingezegen. Plannen voor 2021 zijn er genoeg, maar alles is op het moment van 
samenstellen van dit wijkblad helaas nog steeds onder voorbehoud.
Op de voorpagina: maaien van riet en waterplanten in de watergangen met de maai-
boot van Waterschap Rivierenland. Dat is nodig om in de wijken droge voeten te hou-
den. Te veel riet en andere planten belemmeren de doorstroming van het water. In het 
najaar valt vaak veel regen. De watergangen moeten breed en diep genoeg zijn om veel 
water op te vangen en te spuien op de Linge en de Rijn. 
Ook zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur kan daar snel 
oplopen en dit kan met name in de zomer leiden tot zuurstofarm water met stank en 
vissterfte als gevolg.
Voor diezelfde watergangen is de dringende boodschap geen eenden en andere water-
vogels te voeren, om zo overlast van ratten te voorkomen.

De gemeente Arnhem doet verslag van de eerste resultaten van afval scheiden. Een 
mooi initiatief is het vrijwilligersproject Stadslandbouw Mooieweg in Rijkerswoerd. Hun 
opbrengst gaat voor het grootste deel naar de voedselbank. Vindt u het ook een veilig 
idee als er meer AED’s in De Laar komen te hangen? Lees dan het artikel over de  
BuurtAED. 

Ook de overige artikelen zijn het lezen waard. Hebt u zelf iets wat u met mede- 
wijkbewoners wilt delen, stuur het dan naar redactie@oostelaar.nl .

Van de voorzitter
Het is inmiddels eind januari, maar namens het bestuur van wijkvereniging De 
Oostelaar wens ik u alsnog een voorspoedig en hoopvol 2021. 

2020 was een bewogen en bijzonder jaar. In maart was daar plots het coronavirus 
dat op iedereen, maar ook op onze wijkvereniging, grote impact had. Activiteiten 
werden maandenlang stilgelegd en een editie van Laarnieuws kwam zelfs te 
vervallen. In augustus en september konden wij weer voorzichtig de activiteiten 
oppakken, met complimenten en dank aan alle vrijwilligers. Om helaas vanaf oktober 
alles weer te moeten afgelasten.
 
Op het moment van schrijven, begin januari, zitten we nog in een lockdown. Omdat 
het vaccin goedgekeurd is, kunnen we gelukkig weer vooruitkijken en dat doen we 
dan ook. Voor komend jaar hopen wij onze activiteiten voorzichtig weer te kunnen 
opstarten. Zie voor de meest actuele informatie onze website www.oostelaar.nl en 
facebookpagina wijkverenigingdeoostelaar.nl .  
 
Graag nodig ik u alvast uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
maandag 12 april. 
 
Met vriendelijke groet,  
Dennis van der Steldt, 
Voorzitter wijkvereniging De Oostelaar 

Nr. 1, februari

Laarnieuws is het wijkblad voor  
De Laar en verschijnt in 2021  
zes maal.

Oplage ruim 5.200 exemplaren

Redactieadres:
Redactie “De Oostelaar”
P/a Boerderij De Kroon
Randweg 2, 6845 AC Arnhem

Teksten/kopij:
Op uw kopij vermelden  
t.a.v. “Laarnieuws”.
Kopij aanleveren op:
redactie@oostelaar.nl

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
no. 2 - 8 februari
no. 3 - 15 maart
no. 4 - 26 juli
no. 5 - 13 september
no. 6 - 18 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
no. 2 -  6 maart
no. 3  - 10 april
no. 4  - 21 augustus
no. 5 -  9 oktober
no. 6 - 13 november

Advertenties:
redactie@oostelaar.nl

Algemeen:
redactie@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie  
en wijkbladbezorging:
Laar Oost:  Hans Folman,  

381 24 15
Laar West:  Anne Salome, 

06-13960916

Klachten over bezorging?
redactie@oostelaar.nl

Opzegging lidmaatschap
penningmeester@oostelaar.nl

Teksten
Ineke Bretz
Mart van der Burgh

Opmaak
Wendy Tweehuysen

De redactie behoudt zich het 
recht voor kopij in te korten of te 
weigeren.
Overnemen van teksten en/of 
tekeningen is toegestaan mits als 
bron “De Oostelaar”wordt vermeld. LAARNIEUWS

Wijkblad voor De Laar

3



4

  

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

Francine Oldenhuizing: 

‘Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.’ 

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



Alternatieve oplossingen in coronatijd 
Wat te doen als geplande activiteiten in coronatijd niet door kunnen 
gaan. Dan wordt er creatief naar alternatieven gezocht. Dit was niet 
altijd mogelijk, doordat er ook periodes waren dat wijkcentrum De 
Kroon helemaal gesloten moest worden. 

De in november geplande kerstcreatief workshop werd in eerste 
instantie uitgesteld door een tijdelijke sluiting van De Kroon in 
oktober. Daarna was het toch niet mogelijk om op veilige afstand 
een workshop te organiseren en werd het idee geopperd om 
doe-het-zelf-afhaalpakketten met instructiefilmpje te maken. 
Voorbereiding van het werkstuk en klaarmaken van de pakketten 
was wel mogelijk in De Kroon. De deelnemers kwamen stuk voor 
stuk op ingeplande tijdstippen hun pakket afhalen om thuis te 
maken. We kregen veel foto’s van de gemaakte werkstukken. De 
voor het werkstuk als ondergrond gebruikte boomschijven kregen 
we via Henry Oost, de buurtconciërge (Dolmans Landscaping). 

Ook het geplande Sinterklaasfeest eind november, met optocht door de wijk, 
kon helaas niet doorgaan. De aankondiging, met bon voor het schoenzetten, 
was al gepubliceerd voordat bleek dat het feest niet door kon gaan. Het 
bestuur van de wijkvereniging wilde de kinderen niet teleurstellen en zocht 
een alternatief. Anja en Annie zouden met een paar roetveegpieten de 
kinderen, die zich opgegeven hadden, thuis verrassen. Annie met twee 
pieten in de Laar Oost en Anja, ook met twee pieten, in de Laar West. De 
belangstelling was erg groot, in totaal hadden 66 kinderen zich opgegeven. 

Het was inderdaad een leuke verrassing voor de kinderen en hun ouders. 
Om 14.30 uur zijn ze met twee auto’s gaan rijden en hebben daarbij alle 
coronaregels in acht genomen. De pieten waren erg enthousiast en brachten 
kleine cadeautjes en een zakje pepernoten in een visnet (coronaproof) naar de 
kinderen toe. 

Annie en Anja: “we hebben het een leuke 
ervaring gevonden en veel enthousiaste 
reacties gekregen. Het was een goed 
alternatief om de kinderen toch het 
sinterklaasgevoel te geven. De foto’s spreken 
voor zich! Hopelijk kan dit jaar weer een 
normaal Sinterklaasfeest georganiseerd 
worden”.

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



Rattenpopulatie neemt flink toe
In de watergangen in verschillende Arnhemse wijken komen 
de laatste jaren steeds meer ratten en ander ongedierte voor. 
Zo ook in De Laar.

Oorzaak van de toename aan ongedierte is de enorme 
hoeveelheid brood dat in de watergangen wordt gegooid. 
Eenden en andere watervogels zijn bij lange na niet in staat 
om flinke porties brood op te eten. Het overtollige brood trekt 
ratten en ander ongedierte aan. 

In het water zakt het brood naar de bodem en zorgt 
bovendien voor verzuring van het water, waardoor allerlei 
waterplanten en vissen sterven. Dit kan  allerlei ziektes 
veroorzaken zoals botulisme. Op plekken in de wijken waar 
ongedierte geen eten en onderdak heeft, zijn ze niet. 
Bezorgde Arnhemmers hebben het Waterschap om hulp 
gevraagd.
Om een halt toe te roepen aan de opmars van ratten in onze 
wijk heeft het Waterschap Rivierenland recent in watergangen 

langs de Brabantweg borden laten plaatsen.
De boodschap is voor iedereen duidelijk.

De natuur biedt voldoende voedsel dus bewijs de (water)
vogels een grote dienst en voer ze niet!

Een andere factor die meespeelt zijn de warme winters van de 
laatste jaren.
Een strenge winter kan de populatie ratten flink uitdunnen.

Bezorgers en reservebezorgers Laarnieuws gezocht
Wijkblad Laarnieuws valt 6x per jaar bij u in de bus. 
Wat u misschien niet weet is dat de verspreiding al jaren door 
een vaste groep vrijwilligers verzorgd wordt. Iedere bezorger 
brengt in een eigen wijkdeel de wijkbladen rond, zowel in 
de Laar Oost als in de Laar West. Het aantal wijkbladen per 
wijkdeel varieert van 70 tot maximaal 200. Bezorgers hebben, 
na aflevering van de wijkbladen,  een week de tijd om deze in 
hun wijkdeel te bezorgen.

Momenteel hebben wij voor de hele wijk één reservebezorger, 
die ingezet kan worden bij (tijdelijke) uitval van een vaste 
bezorger. Ook is nu bekend dat een vaste bezorger in de loop 
van het jaar gaat verhuizen. Voor dit betreffende wijkdeel (in 
de Laar Oost) zoeken wij alvast een nieuwe bezorger.

Hebt u interesse en tijd? Laat het ons dan weten:  
redactie@oostelaar.nl. 

Opbrengst collecte Alzheimer 
Nederland
Beste inwoners van De Laar.

Ook vorig jaar, 2 t/m 7 november, is er bij u in de wijk 
gecollecteerd voor Alzheimer Nederland. Wij willen u als gulle 
gevers hartelijk bedanken!

Natuurlijk bedank ik ook de collectanten voor hun enorme 
inzet, ondanks de corona.

In 2020 heeft de collecte in De Laar € 1791,33 opgebracht. 
Via de QR-code op de bus hebben we daarnaast in De Laar en 
Elden nog € 542,50 opgehaald.

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

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom! 
U kunt zich opgeven bij Ans den Duijf, coördinator van 
Alzheimer in De Laar 
Ans.denduijf@gmail.com

Opbrengst collecte Het 
Gehandicapte Kind (NSGK)
Beste inwoners van De Laar.

Afgelopen november is er weer gecollecteerd voor Het 
Gehandicapte Kind, voorheen NSGK, Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind.

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun gulle gift. Uiteraard 
wil ik ook alle collectanten bedanken voor hun tijd en inzet, 
zeker in deze Coronatijd.
De collecte heeft in De Laar € 3.045,- opgebracht.

Ook voor de volgende collecte, in november van dit jaar, zoek 
ik nog personen die willen meehelpen met de collecte voor 
Het Gehandicapte Kind.

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

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar
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Stadslandbouw Mooieweg (SLB), Rijkerswoerd.
Groenten voor de Voedselbank.
Wintertijd. De tuin is winterklaar gemaakt, bedden zijn 
leeggeruimd, gewied, gefreesd en behandeld met compost 
en/of mest, in afwachting van nieuwe planten. In de 
fruitstroken zijn graspollen en kweek zoveel als mogelijk 
weggehaald en zijn mest en bladeren toegevoegd. Toch is 
er nog wel het een en ander te oogsten in het begin van 
januari: sla, palmkool, paksoi en boerenkool. Bovendien 
hebben de eerste gewassen alweer een plek in de tuin 
gevonden, zoals uien en knoflook. En waar in het najaar 
in de (tunnel)kassen nog tomatenplanten stonden, zijn nu 
de eigen gewonnen en gekochte zaden en babyplantjes al 
flink aan het opkomen: pluksla, andijvie, bietjes, raapsteel, 
postelein en veldsla.

Dat alles en nog veel meer vindt plaats op het terrein 
van de Stadslandbouw aan de Mooieweg. Een tuin waar 
onbespoten groenten, kruiden en fruit worden gekweekt 
om de opbrengst voor het grootste deel te bestemmen voor 
de Voedselbank. Zo is de SLB begonnen en dit is nog steeds 
het doel. In 2010 vertrok Presikhaaf Bedrijven van het terrein 
aan de Mooieweg 17. Bewoners van Rijkerswoerd wilden 
graag dat de opengevallen ruimte ‘groen’ zou blijven. De 
gemeente zag de bestemming van een kweektuin voor 
groenten, kruiden en klein fruit, gericht op de Voedselbank 
en in het kader van het armoedebeleid, wel zitten. En zo 
is onder leiding van Tom de Koning het vrijwilligersproject 
Stadslandbouw Mooieweg gestart, een biologisch tuinieren 
zonder gebruik van kunstmest of giftige stoffen.

Met financiële steun van de gemeente en de Dullertsstichting 
is dit tot stand gekomen.

Inmiddels is de SLB groot geworden: waar de oogst een 
zestal jaren geleden over honderdtallen ging, is dit nu 
uitgegroeid tot een opbrengst van duizenden producten. Zo 
ging het in 2015 om 388 courgettes, in 2018: 5935. In het 
hoofdseizoen tussen mei en eind november gaan wekelijks 
op maandag en woensdag vele kratten op weg naar de 
Voedselbank.

En ook het aantal vrijwilligers is sterk uitgebreid. Zonder de 
ongeveer 50 vrijwilligers, die de bedden klaarmaken, wieden, 
frezen, grasmaaien, mest en compost aanbrengen, zaden 
in aarden potjes zetten, de velden vol maken met allerlei 
soorten gewassen en nog veel meer tot stand brengen, 
heeft de SLB geen bestaan. En nog steeds komen nieuwe 
vrijwilligers zich aanmelden, die van harte welkom zijn!

Het werk is in de jaren ook steeds professioneler 
geworden: we hanteren nu een wisselteelt en werken met zes 
gewasgroepen: koolgewassen, bladgewassen, vruchtgewassen, 
wortel-en-knolgewassen, aardappelen en bonen-peulen. Waar 
het ene jaar b.v. bladgewassen staan komen het jaar erop 
vruchtgewassen te staan en zo verder.  Bovendien passen we 
combinatieteelt toe. Zo worden afrikaantjes bij de aardappelen 
geplaatst of mais en goudsbloem bij de vruchtgewassen 
(pompoen, courgette) ter ondersteuning om ‘indringers’ te 
voorkomen en te bestrijden.

Lukt dat allemaal in deze coronatijd? Jazeker, want we 
hebben (nu al een paar keer) tijden en aantallen vrijwilligers 
aangepast. Op dit moment - begin januari - mogen niet 
meer dan drie vrijwilligers per werkmoment aanwezig zijn 
en houden we ons verder aan de RIVM-richtlijnen. Het 
terrein is zo groot dat we een goede verdeling kunnen 
maken. En ieder neemt eigen koffie of thee en koek voor de 
pauze mee.   

Tenslotte mag nog gezegd worden dat we op het grote 
terrein samenwerken met de Zorgtuin (www.zorgtuin.nl), 
met Dutchmoors (www.dutchmoors.nl) en De Mijmering 
(www.demijmering.nl). Dit gebeurt ook tijdens de Open 
Dagen (twee dagen per jaar) en de zelf-oogstzaterdagen in 
het hoofdseizoen. 

Nog veel meer valt er te vertellen over het reilen en zeilen 
van de SLB.

Een volgende keer meer informatie, ook over de Open 
Dagen en zelfoogst-zaterdagen.

Kijk ook eens op de website:   
www.stadslandbouwmooieweg.nl 



Wensboom verzamelt wensen van bezoekers voor 
Park Lingezegen 
Bezoekers met een 
wens waarmee 
Park Lingezegen 
mooier, beter 
of leuker wordt 
kunnen deze vanaf 

half december vorig jaar achterlaten bij de Wensboom aan 
De Park! De wensboom is geplaatst als symbool voor de 
afronding van Park Lingezegen en de start van een nieuwe 
fase van beheer en doorontwikkeling van Park Lingezegen. 
Samen met inwoners en ondernemers in en rond Park 
Lingezegen wil de parkorganisatie het park mooier maken 
en dus aan de slag met jullie wensen!

Wensen voor Park Lingezegen 
Een waterspeelplaats, bloeiende bloemenvelden, een 
nieuwe wandelroute of misschien wel een vaste plek voor 
theatervoorstellingen in de open lucht? Bezoekers kunnen 
hun wensen voor Park Lingezegen achterlaten bij onze 
wensboom door de QR-code op het bordje te scannen. Een 
keer per kwartaal worden de ingediende wensen door Park 
Lingezegen bekeken en wordt er een wens uitgekozen, die 
samen met de inzender ontwikkeld wordt.

Wensboom als symbool voor nieuwe fase Park 
Lingezegen 
De wensboom vormt een symbool voor de overgang van 
de aanlegfase naar het beheer- doorontwikkelfase van Park 
Lingezegen. Met de wensen, die achtergelaten worden bij 
de wensboom, wordt Park Lingezegen verder ontwikkeld. 
Het materiaal waar de boom van gemaakt is (corten-staal) 
vergaat niet en staat voor de lange duur waarvoor Park 
Lingezegen aangelegd is.

Dank aan alle betrokkenen bij de aanleg van Park 
Lingezegen 
De afgelopen tien jaar is er door velen hard gewerkt aan de 
aanleg van Park Lingezegen. Met de wensboom willen we 
alle betrokkenen bij de realisatie van Park Lingezegen van 
harte bedanken. 

Het oorspronkelijke plan was om afgelopen voorjaar de 
wensboom te onthullen, tijdens een feestelijke bijeenkomst 
met alle betrokkenen ter ere van de afronding van Park 
Lingezegen en de overgang naar de nieuwe fase. Dit 
is meermaals uitgesteld vanwege de uitbraak van het 
Coronavirus. 

Daarom is ervoor gekozen om de boom juist in de donkere 
dagen rond kerst neer te zetten. Met de wensboom bracht 
Park Lingezegen zo ‘licht in de donkere dagen’. 

Dit jaar gaat de parkorganisatie werken aan meerdere 
‘wenspunten’ door heel Park Lingezegen, zodat bezoekers 
hun wens voor het Park op diverse plekken achter kunnen 
laten. Houd de website www.parklingezegen.nl in de 
gaten.

Project The Colorfield Performance 
Uniek tijdelijk kunstwerk op De Park 
The Colorfield Performance is een uniek tijdelijk kunstwerk 
dat de hele zomer te zien is op het Evenemententerrein aan 
De Park in Park Lingezegen. Onder leiding van kunstenaar 
Dirk Hakze gaan 500 kunstenaars panelen van 1.22 bij 
1.22 meter beschilderen. Gezamenlijk vormen de panelen 
één groot ‘Gesamtkunstwerk’ in de open lucht. Ook jij kan 
meehelpen The Colorfield Performance tot een succes te 
maken!

Ruimte voor kunstenaars uit de regio 
Een groot aantal kunstenaars heeft zich al aangemeld om 
deel te nemen aan The Colorfield Performance, maar er 
is nog plek voor kunstenaars uit de regio. Heb je interesse 
om mee te werken aan dit unieke tijdelijke kunstwerk in de 
open lucht?

Kijk dan voor de deelnamevoorwaarden, kosten en hoe je 
aan te melden op http://www.dirkhakze.com/contact.html

Vrijwilligers gezocht! 
Wil je wel meewerken aan dit unieke kunstproject, maar 
niet als kunstenaar? Ook dat kan! De organisatie van The 
Colorfield is op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen met 
bijvoorbeeld het opbouwen, het plaatsen van de panelen of 
in de zomer hand- en spandiensten willen verrichten. Wil je 
als vrijwilliger meewerken aan de realisatie van dit unieke 
project? Meld je dan aan via:  
http://www.dirkhakze.com/contact.html

Bron: nieuwsbrief Park Lingezegen

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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BuurtAED erbij, nu in de Rosmalenstraat 13.
Wijkbewoner Robert Engel-berts startte op 
30 november via BuurtAED.nl (een crowd-

funding platform van de Hartstichting 
en Philips) de inzamelingsactie voor 
een BuurtAED bij zijn huis in de 
Rosmalenstraat 13.
Hij vindt het heel belangrijk dat 
als in onze wijk iemand plotseling 
een hartstilstand krijgt, er binnen 
6 minuten gereanimeerd kan 
worden met een AED. Dan heeft het 
slachtoffer de meeste overlevingskans. 
Dat kan alleen indien er in de buurt 
een AED hangt. Een ambulance heeft 
meestal meer tijd nodig. Daarom is het 
zo belangrijk dat er meerdere AED’s in 
onze wijk komen te hangen.
Zo’n AED-kast op de buitenmuur kost 
maar liefst € 2.667,-. Inclusief 5 jaar 
service en onderhoud. Philips geeft op 
deze set € 1.007,- korting.
Enkele buurtgenoten (zie foto) hielpen 
Robert met huis aan huis flyeren van 
de actiefolder in de Rosmalenstraat, 
Ulven-houtstraat, Deurnestraat, 
Geldropstraat, gedeelte Kroonse Wal 
en de Helmondstraat.

Robert: door huis-aan-huis de 
buurtbewoners ook nog eens 
persoonlijk erop te attenderen dat 
je met een buurtAED levens kunt 
redden, kwam het nog te sponseren 
bedrag van € 1.660,- vrij snel binnen. 
71 buurtgenoten vinden zo’n 
levensreddende buurtAED nuttig en 
doneerden geld via BuurtAED.nl. 
De AED is geplaatst en op 18 
december aangemeld bij Hartslagnu.nl 
Dit is de organisatie waar de opgeleide 
hulpverleners zich kunnen aanmelden. 
Robert is gediplomeerd 

instructeur bij de 
Nederlandse 
Reanimatie Raad 
(NRR).

Robert Engelberts is beheerder van de 
AED die aan zijn woning hangt. 
Andere beheerders vindt je op de 
Eindhovensingel (Paul), Panheelstraat 
(Paul), Wissenkerkepad (Heike), 
Landgraafstraat (Fay), Schijndelstraat 
(Willem), De Brink in Elden 
(wijkvereniging), Eldenia in Elden. 
Binnenkort volgt ook de 
Teteringenstraat, daar is Justin dan de 
beheerder.

In de Laar en Elden is een werkgroep 
actief (Heike van Lenthe, Justin Kooij 
en Willem en Jeannette Heerschop).
De werkgroep ondersteunt bewoners 
die ook een AED bij hun woning 
willen plaatsen met het opzetten van 
een actie in zijn of haar buurt. 

Om het geld bij elkaar te krijgen 
kan iedereen die kan reanimeren via 
BuurtAED.nl zo’n sponsoringsactie 
starten. 
In Laarnieuws van november 2020 
stond het artikel over de AED actie van 
Willem en Jeannette Heerschop in de 
Schijndelstraat. Op 17 oktober is daar 
een AED tussen de panden 41 – 43 
opgehangen. 

In de Teteringenstraat is door Justin 
Kooy op 30 november een AED actie 
gestart via BuurtAED.nl. 
Bij het ter perse gaan van dit wijkblad 
was nog € 563,- nodig. Hopelijk is dat 
alsnog via donaties binnengekomen. 
Kijk op de site BuurtAED.nl en zoek de 
actie: Teteringenstraat, 6844 Arnhem

Het is heel belangrijk dat meer 
wijkbewoners worden opgeleid 
om te kunnen reanimeren en zich 
aansluiten bij Hartslag-NU.nl. Via 
deze organisatie worden burgers die 
in de buurt zijn van het noodgeval 
gealarmeerd zodat zij de reanimatie 
snel kunnen opstarten.

Heb je belangstelling om een 
reanimatiecursus te volgen (4 uur) 
of een herhalingsles (3 uur) voor het 
geldig houden van je certificaat? Stuur 
dan een mailbericht naar de werk-
groep: AEDdeLaar-Elden@hotmail.
com.
Deze lessen worden georganiseerd op 
locaties in de Laar en Elden.

Samen levens redden in de Laar. Dan 
kunnen we 2021 veilig door komen. 

V.l.n.r.:  Jeannette, Jerom, Robert met AED en 

Joop

Opengeklapte  

AED kast

Mart v.d. Burgh
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Warmtewandelingen van start gegaan
Eind 2020 en begin 2021 zijn er met een aantal groepen (coronaproof) 
warmtewandelingen gedaan in de Laar. Hierin werd met een 
warmtecamera gekeken waar warmte weglekt uit de huizen van 
deelnemers. Tijdens de wandelingen was goed te zien dat er een aantal 
veelvoorkomende warmtelekken zijn in huizen van onze wijk:

• ‘Oud’ dubbelglas laat meer warmte 
door dan nieuw HR++ glas.

• Er zijn veel warmtelekken rondom deuren. Het (opnieuw) aanbrengen van 
tochtband, een tochtstrip, een tochtborstel of een valdorpel kan al flink 
verschil maken. En vergeet natuurlijk de brievenbusborstel niet!

• Radiatoren straalden vaak warmte uit naar de buitenmuur. Dit is makkelijk 
en goedkoop op te lossen door speciale folie achter je radiator te 
plakken. Zo zorg je ervoor dat de radiator de kamer beter verwarmt 
en dat niet het grootste deel van de warmte door de buitenmuur naar 
buiten verdwijnt. Zo stook je niet voor de mussen. Je kunt de folie 
tegen de muur plakken, maar tegenwoordig is er ook folie die je met 
magneetstrips tegen de achterkant van de radiator bevestigd. Niks van 
te zien dus! 

Warmtelekken zijn dus goed op te sporen met een infraroodcamera. Wil 
jij ook een indruk krijgen van jouw huis? Je kan je nog steeds aanmelden 
voor de gratis warmtewandeling! Met hulp van een warmtecoach worden 
de warmtelekken in je woning opgespoord. Hier krijg je vervolgens tips 
en advies over. Het is het beste als veel mensen uit dezelfde straat zich 
opgeven, zo kunnen huizen onderling makkelijk vergeleken worden. Vraag 
dus ook je buren om zich op te geven. De wandeling vindt ’s ochtends of  
’s avonds plaats, mits de weersomstandigheden goed genoeg zijn.

Restafval daalt, toename ingezamelde grondstoffen.
Eerste resultaten ‘afval scheiden loont’ bekend.

De hoeveelheid ingezameld restafval is flink afgenomen in het derde kwartaal van het afgelopen jaar. Daarnaast 
zijn de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen zoals plastic, papier, glas en GFT toegenomen. Dat valt op te 
maken uit de resultaten van de eerste drie maanden (juli tot en met september) waarin het nieuwe afvalbeleid, 
‘Afval Scheiden Loont’ (DIFTAR), van kracht is. Daarbij betalen Arnhemse huishoudens naast een vast bedrag, 
tachtig eurocent per keer dat ze een zak restafval weggooien in een ondergrondse container.
 
De daling van de hoeveelheid restafval is in lijn met de verwachting. De invoering van het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ heeft immers als doel de hoeveelheid restafval verder terug te dringen en de inwoner invloed te laten 
hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Waar in 2019 een Arnhemmer jaarlijks nog 202 kilogram 
restafval had zou dit, uitgaande van het derde kwartaal van afgelopen jaar, uitkomen op 124 kilogram per 
inwoner per jaar.
 
Ingezameld plastic neemt toe, maar wel forse vervuiling
De toename van de hoeveelheid ingezamelde grondstoffen wijst er daarnaast op dat Arnhemmers hun afval 
steeds beter scheiden. Punt van zorg daarbij is de toename van de vervuiling bij het ingezamelde plastic. Meer 
dan de helft van het ingezamelde plastic blijkt vervuild en wordt afgekeurd waarna het alsnog wordt verbrand. 
Gecorrigeerd voor de afkeur van het plastic is het resultaat voor restafval niet 124 maar 143 kilogram per 
inwoner per jaar. Om de vervuiling van het ingezamelde plastic te verminderen worden op dit moment acties 

Inschrijven warmtewandeling

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

LAARNIEUWS
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Trolleybatterijbus
Arnhem is de enige stad in Nederland waar trolleybussen rijden. De eerste trolleybus reed op 5 september 1949 door 
Arnhem. Mijn opa heeft als rijtuigschilder gewerkt bij de Haagse Tramwegmaatschappij. 
In 1952 stapte hij met mij in de trolley op het Marktplein op de Geitenkamp. Hij was laaiend enthousiast dat er een bus 
was aan een elektrische bovenleiding en niet gebonden aan een rails. Dat was me nog eens een uitvinding!

Vorig jaar is het Duits-Nederlandse project “E-Bus 2020” opgestart. 
Er is nu een bijzondere trolley ontwikkeld, de Trolley 2.0, die op batterijen rijdt. 
Hij maakt slim gebruik van energie. Tijdens het rijden en remmen wekt de bus 
energie op. Die geeft hij terug aan de bovenleiding, waardoor je met diezelfde 
energie weer kunt rijden. Ze laden op in Arnhem en kunnen dan zonder 
bovenleiding doorrijden naar omliggende steden zoals bijvoorbeeld Apeldoorn 
en over de Duitse grens. 
De ontwikkelde trolleys dienen als testlaboratorium. 
De gegevens worden geregistreerd. 
Diesel/gas buslijnen kunnen worden vervangen. 

Er wordt ook een systeem ontwikkeld en gerealiseerd om rem-energie van trolleybussen plus zonne-energie op te slaan in 
ondergrondse accu’s. 
Vanuit deze accu’s kunnen ook elektrische voertuigen van bewoners en bedrijven worden opgeladen.

Werken aan emissieloos openbaar vervoer
Volledig emissieloos openbaar vervoer is de gemeentelijke doelstelling. Dit project heeft als doel om daaraan bij te dragen. 
Door middel van verschillende innovaties en ontwikkelingen blijft regio Arnhem de schoonste OV- regio van Nederland. Zo 
wordt er een grote infrastructuur gecreëerd waar veel partijen gebruik van kunnen maken. 
Met deze unieke constructie gaan we ook internationaal de markt op. 

U vindt meer informatie over de E-bus 2020 op de sites: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/
Luchtkwaliteit/E_Bus_2020 en op http://www.ebus2020.eu/ 

Partners
HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), I+ME Actia GmbH, Friedrich Hippe Maschinenfabrik+Gerätebau GmbH , 
Venema-tech (Venema Technisch Bedrijf BV), Fransen Technical Services, Bordbusters BV, Hermes Openbaar Vervoer B.V., 
Gemeente Arnhem, Gemeente Renkum

uitgevoerd, zoals het stimuleren van goed gedrag via groene labels aan de kliko’s voor plastic. Zien we nog 
verbetering in juist scheiden, dan wordt een oranje label aan de kliko gehangen. Een dergelijke actie in 2018 
was succesvol, waardoor de hoeveelheid vervuiling kon worden teruggebracht tot 20 procent.
 
Afval rondom containers
Ook is in beeld gebracht hoe het zit met de vervuiling rond de ondergrondse containers in de stad. Alle bijna 
1.300 locaties waar containers staan worden door een onafhankelijk bedrijf minimaal éénmaal per vier weken 
bezocht, waarbij wordt geturfd hoeveel afval naast de container te vinden is. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in geen enkele vervuiling (Niveau A+) en forse vervuiling (niveau D) waarbij meer dan vijf stuks afval 
wordt aangetroffen. Uit deze continue monitoring blijkt dat in de het derde kwartaal van afgelopen jaar 
86% van gevallen niveau A+ wordt aangetroffen. In 14% van de gevallen is er dus sprake van enige tot forse 
vervuiling.
 
Belastingaanslag in februari 2021
In februari 2021 kunnen Arnhemmers bij de jaarlijkse belastingaanslag voor het eerst zien wat het nieuwe 
afvalsysteem betekent voor de hoogte hun afvalstoffenheffing. Op dat moment worden namelijk het aantal 
aangeboden restafvalzakken vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 in rekening gebracht.

Mart v.d. Burgh

Bovenstaande gegevens zijn grotendeels ontleend aan de vermelde internetsites.
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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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...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

Geldig van 31 januari t/m 13 februari 2021.

Deze kortingsbon is in te leveren bij een
minimale besteding van €15,00 en kan alleen 

ingewisseld worden bij Etos Wilma.
  
. 

just for you

A  G I F T

€2,50 korting

Wilma

Deze kortingsbon is niet geldig op geneesmiddelen  
en babyvoeding tot 6 maanden.

winkelcentrumwinkelcentrum
De Laar OostDe Laar Oost

	

Lever deze voucher in bij Keurslagerij 
van den Brink en ontvang 2 GRATIS 
hamburgers!  

Om zelf een heerlijk broodje 
hamburger te maken bijvoorbeeld! 

Actie	loopt	t/m	13	februari	

Oostburgwal	42	
026	3891970	
www.vandenbrinkkeurslagerij.nl	
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Lenteworkshop (onder voorbehoud)
Men neme een placemat, touw, bolletjes, bloemen........ 
Omdat we, mede door tijdelijke sluiting van winkels, nog niet in de gelegenheid zijn geweest om dit werkstuk voor te 
bereiden moeten jullie het helaas doen met een summiere beschrijving.
Van een ronde placemat maken we een soort mandje, met hengsels van touw. Hierin wordt een bakje met oasis geplaatst, 
waarna er met bolletjes en bloemen een mooi voorjaarsstuk van gemaakt kan worden. Doordat het bakje los in het 
mandje staat kun je er steeds weer een nieuw bloemstuk van maken.
 
Wanneer:  dinsdag 9 maart 
Waar:   boerderij De Kroon, deel I en II
Tijd:   19.30 - 22.00 uur
Organisatie:  wijkvereniging De Oostelaar
Kosten:   € 22,50 voor leden en
  € 27,50 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 8 februari tot uiterlijk 17 februari
Bij:  Ineke Bretz, tel.: 06-31960079
    
We hopen dat de workshop dan weer gewoon (met afstand als dat nodig is) in De Kroon gehouden kan worden. Zo niet, 
dan kijken we of er alternatieven mogelijk zijn.

Lieve wijkbewoners
Na een bewogen jaar een bericht en terugblik van Wijkcentrum De Kroon. 

Het is voor jou én ons een behoorlijk heftig jaar geweest met een hoop aanpassingen en beperkingen. In 2020 is Bistro 
De Kroon slechts een klein gedeelte van het jaar open geweest, maar was vanwege de pandemie merendeels gesloten. 
De geplande activiteiten van gemeente en de wijkvereniging werden afgelast, evenementen konden niet plaatsvinden, 
de kinderboerderij was gesloten voor publiek en ook uw privéfeest/-bijeenkomst kon niet op De Kroon plaatsvinden. 
Ons ontmoetingscentrum lag nagenoeg stil. Maar er zijn ook positieve dingen te melden, zoals afgelopen jaar onze 
zomeractiviteiten. In samenwerking met het Wijkplatform en Team Leefomgeving zijn wij afgelopen jaar begonnen met 
‘ZOMERPRET’: zomeractiviteiten voor de jeugd en kids!

Dit was een groot succes en wij zullen ook dit jaar 2021 zeker trachten dit initiatief voort te zetten en activiteiten uit te 
breiden in overleg met Wijkvereniging De Oostelaar, óók voor de ‘oudere’ jeugd èn volwassenen. 

IDEEËNBUS
Daar hebben wij wel jouw hulp bij nodig! Om 
activiteiten voor jongeren èn volwassenen 
op de wensen van bewoners van de wijk af 
te stemmen vragen wij jou om ideeën voor 
activiteiten. Mocht je een leuk idee hebben 
dan kun je deze niet alleen kwijt in de fysieke 
ideeënbus die vanaf dinsdag 5 januari in 
Wijkcentrum De Kroon staat, maar ook digitaal 
per email: info@boerderijdekroon.nl.

Denk mee om van Boerderij De Kroon een 
bruisend hart van de wijk te maken!
AGENDA 2021
Wij zijn in gesprek met ‘Power Plug’ om voor de leeftijdscategorie 14-24 jaar workshops en activiteiten op het gebied van 
media- en muziek te organiseren: geplande start in maart 2021!
In de uitgaven maart en april van dit wijkblad willen wij de definitieve agenda met de gerealiseerde ideeën bekend maken.

Tot die tijd: blijf gezond en let een beetje op de medemens!  
Team Boerderij De Kroon
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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

Wijkteams Arnhem wenst alle inwoners 
van Elden en de Laar een gezond en 
gelukkig 2021! 
Het afgelopen jaar heeft van ons allemaal veel aanpassingen gevraagd, in ons privéleven en in ons werk. Ook binnen het 
Wijkteam Elden en de Laar hebben we voor en achter de schermen onverwachte keuzes moeten maken. Een van de keuzes is 
dat wij helaas nog steeds niet op huisbezoek komen als dit niet strikt noodzakelijk is. Dit vinden wij jammer! Een persoonlijk 
gesprek in uw eigen vertrouwde omgeving is toch vaak het prettigst. Het afgelopen jaar hebben we steeds vaker een 
telefonisch keukentafelgesprek gevoerd. Dat was even wennen voor inwoners en voor de wijkcoaches. Wij begrijpen heel goed 
dat het een drempel kan zijn om over de telefoon met een wijkcoach een persoonlijk gesprek te voeren. Desondanks hebben 
veel inwoners de weg naar het Wijkteam weten te vinden. 

Ook in 2021 liggen er voor iedereen nog veel uitdagingen in het verschiet: thuisonderwijs combineren met thuiswerken, 
contacten onderhouden op afstand, gezond blijven en zorgen voor elkaar…  Het wijkteam staat 2021 voor de uitdagingen 
om medio april te verhuizen naar een nieuwe locatie aan Mr. E.N. van Kleffenstraat. Via Laarnieuws, onze website en 
Facebookpagina zullen wij u hierover op de hoogte houden. Er zullen nog uitdagingen komen maar met elkaar zijn we al een 
heel eind op de goede weg! 

Heeft u nog tips voor een fijne winter, deel deze op onze Facebookpagina.
Ook in 2021 kunt u met uw vragen over maatschappelijke ondersteuning terecht bij het Wijkteam Elden en de Laar! Een 
afspraak maken kunt u telefonisch op het nummer 0800 22 60 00 0 en via de website wijkteamsarnhem.nl. Op de website 
krijgt u meer informatie over de werkwijze van het wijkteam en met welke vragen u bij het wijkteam terecht kan. Via de 
website en onze Facebookpagina Wijkteam Elden en de Laar zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en 
leuke activiteiten in Elden en de Laar. Wist u dat u via Facebook ook zelf leuke (niet commerciële) activiteiten onder de aandacht 
kan brengen en tips en ideeën bijvoorbeeld om deze bijzondere winter aangenamer te maken, met buurtgenoten kunt delen! 

Het Wijkteam Elden en de Laar wil u via deze weg danken voor uw begrip en medewerking in deze bijzondere tijden en wenst 
u een gezond en liefdevol nieuwjaar toe. 



Training “Voor ’t 
Zelfde Geld”
In februari start de training “Voor ‘t 
Zelfde Geld”.
Deze training stond gepland voor  
12 januari maar kon niet doorgaan 
i.v.m. coronamaatregelen.  De start 
van de training is nu verplaatst naar 
dinsdag 2 februari. Geïnteresseerden 
kunnen zich al aanmelden. Als er weer 
uitgesteld moet worden, nemen we 
contact op. 
    
Voor wie?
• Volwassenen die moeite hebben 

met het beheren van hun financiën
• Volwassenen die mogelijk 

laaggeletterd zijn (NT1 maar NT2 
kan ook bij voldoende begrip van 
de Nederlandse taal)

• Volwassenen die niet onder 
bewindvoering staan 

Wat leren de deelnemers?
• Overzicht krijgen van inkomsten en 

uitgaven
• Inrichten van de (financiële) 

administratie
• Slim boodschappen doen en online 

winkelen
• Gevolgen van kopen op afbetaling
• Abonnementen; kan dat anders?
• Welke voorzieningen zijn er?
• En nog veel meer…
 
Wie verzorgt het?
De training wordt verzorgd door 
getrainde vrijwilligers van TaalOase en 
Rozet o.b.v. de methode “Succes” van 
Stichting Lezen & Schrijven. De training 
is mogelijk gemaakt door stichting 
Rozet.
 
Wat willen we bereiken?
• Goed toegerust zijn voor de 

toekomst
• Rust over de financiële situatie
• Vertrouwen in hun eigen 

mogelijkheden
• Voorkomen en verminderen van 

schulden.
 
Tijdens de training zal er gelet worden 
op laaggeletterdheid en onvoldoende 
(digi)vaardigheden. Deelnemers zullen 
worden geïnformeerd over onderwijs- 
en hulpverleningsmogelijkheden en 
indien gewenst, “warm” overgedragen 
worden.
 

Wanneer?
Start: dinsdag 2 februari 
Plaats: Rozet Centrum, Kortestraat 16, 
Arnhem
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Duur: 10 weken (tot 6 april)
Kosten: gratis 
 
Ken je iemand die mee wil doen? 
Aanmelden:
info@taaloase.nl
of 06-15586930 (tijdens kantooruren)
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Maak een statement 

De brillen van het Deense merk Lindberg zijn minimalistisch 
op de meest luxe en comfortabele manier. Klassieke elegantie 
en goed overdachte eenvoud in combinatie met innovatie, 
maatwerk en de beste kwaliteit leiden tot unieke en elegante 
monturen. De monturen worden gemaakt van waardevolle 
materialen zoals titanium en goud welke op verantwoorde 
wijze worden gewonnen.

Schuytgraaf Optiek is de o� iciële dealer van dit bijzondere 
merk. In onze winkel hee�  u keuze uit meer dan 75 modellen. 
Kom gerust eens langs om, onder genot van een kopje ko� ie, 
de collectie te bekijken.

www.schuytgraafoptiek.nl

9,6

Peter van den Dungen & Marlon Cau - de Reus



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

Zet ‘m alvast in je agenda: vrijdag 5 februari 2021 vieren 
we alweer de 15e  

Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een 
lekkere warme trui aan en bespaar 6% energie en CO2 
per graad. En als we dit allemaal samen doen kunnen we 
op 1 dag al bij 1 graad lager stoken 6,3 miljoen kilo CO2 
besparen!
Dat is het jaarverbruik van drie Waddeneilanden. 
Samen hebben we impact, en dát is waar we met 
Warmetruiendag voor gaan. Alles uit de kast. Elke trui telt!
De Lievelingstrui van Nederland
Wat is jouw lievelingstrui? En houdt hij je lekker warm 
tijdens de wintermaanden? Warmetruiendag gaat dit jaar 
op zoek naar de lievelingstrui van Nederland. Laat zien 
wat jouw favoriete warme trui is op social media met 
#warmetruiendag!
Kijk ook op https://www.warmetruiendag.nl voor info en 
allerlei meedoen-acties.

Databeet 
(is iemand die data niet kan lezen/interpreteren)
Zoals de ouden zongen, tweeten de jongen.
Al is de leugen nog zo snel, Wikileaks achterhaalt 
hem wel.
Compleet van de Google Maps weggevaagd.
De beste tweeters staan offline.
Don’t judge an e-book by its cover.
Een cookie van eigen deeg.
Een dag niet getwitterd, is een dag hard gewerkt.
Er met de iPad naar gooien.
Gedane zaken nemen geen undo.
Geniet, maar tweet met mate.
Hij is ooit op z’n twitpic getrapt.
Ieder vogeltje twittert zoals het gebekt is.
Je eigen Windows ingooien.
Je moet me geen tweets in de mond leggen.
Je wordt hier van het podcastje naar de firewall 
gestuurd.
One tweet a day keeps the 
doctor away.
To tweet, or not to tweet, that’s 
the question!
Uit je nek tweeten.
WhatsAppJeMeNou?
Pr8ig !! 

Wapens lokken geweld uit. Nederland staat op 
de 7e plaats in de wereld als wapenleverancier!
  
Wat vonden enkele nobelprijswinnaars van 
oorlog en geweld?
Thomas Mann, Duits auteur, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur 

(1929): Oorlog is een laffe vlucht uit de problemen van de 
vrede. - 
Jean-Paul Sartre, Frans schrijver, filosoof en Nobelprijswinnaar 

literatuur (1964):Wanneer de rijken oorlog voeren, sneuvelen 
de armen.
Bertrand Russell, Filosoof, wiskundige, essayist en politiek activist en 

Nobelprijswinnaar literatuur(1950):

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen 
zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld. 

Klapschaats  
In 1980 ontwikkeld door Faculteit Beweginswetenschappen 
van de VU Amsterdam. De naam klapschaats drukt uit dat 
de schaats het mogelijk 
maakt om bij het 
afzetten een zetje na 
te geven, wat invloed 
heeft op de snelheid: 
de schaats staat dan 
namelijk langer op het 
ijs, terwijl de schaatser 
zijn been helemaal 
gestrekt heeft, wat bij 
een vaste schaats onmogelijk is. De naam verwijst dus niet 
naar het klappend geluid, zoals wel gedacht wordt. Tijdens 
het wereldkampioenschap in 1997 in Japan bleek dat daar 
niet alleen de vinding, maar ook het woord overgenomen 
was:
Japanners spreken van kurappusukaatsu,
Noren van klappskoyte,
Denen van klapskojte,
Zweden van klappskridsko,
Duitsers van Klappschlittschuh,
Russen van  kon`ki-klapy, (kon`ki = schaatsen)
Fransen van patin clap
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Agenda wijkvereniging De Oostelaar
Onder voorbehoud! Houd voor de actuele situatie 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

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
13 febr, 13 mrt, 10 apr,  
8 mei, 12 juni,

Breien voor goed doel,  
10.00 – 12.30 uur
9 en 23 febr, 9 en 23 mrt, 
6 en 20 apr, 4 en 18 mei

Badminton  
10.00 – 11.30 uur
Harry Aalbers, 
06-51829964
elke woensdag
Adres: Sporthal de Laar, 
Brabantweg 115

Mandala tekenen,  
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,  
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079
8 en 22 febr, 8 en 22 mrt, 
19 apr, 3, 17 en 31 mei

Creatieve workshop, 
Elvira Benerink,  
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079
9 febr, 9 mrt, 13 apr,  
11 mei, 8 juni

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
Alg. bestuurslid: Tiny Sijbrandi
Alg. bestuurslid: Elvira Benerink

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
Thea ten Velde, 377 42 33
Wijkplatform De Laar, 
delaararnhem@gmail.com,  
website: www.delaararnhem.nl
Opbouwwerk Rijnstad,                           
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

wINtER
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!

Wilt u ook  
adverteren? DE OOSTELAAR

WIJKVERENIGING

Tarieven 2021 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


