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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
Met nog veel sneeuw als uitzicht en op de voorpagina, hebben we de illusie dat bij het 
uitkomen van deze editie alles er toch al wat voorjaarsachtig uit zal zien. Hopelijk is er 
dan ook weer wat meer mogelijk. Op dit moment merken we aan het binnenkomen 
van kopij dat er nog steeds heel weinig georganiseerd kan worden door de beperkende 
maatregelen.  

Toch ontstaan er, ondanks de beperkingen, leuke initiatieven, zoals te lezen is in 
het verhaal uit de Aalburgstraat. Hebt u in deze coronatijd ook iets meegemaakt of 
georganiseerd dat u wilt delen met alle wijkbewoners? Uw kopij is altijd van harte 
welkom. Kinderen van basisschool De Expeditie in de Laar West werden uitgedaagd 
door het thema “ik ga op expeditie naar …”; lees het verslag hiervan. 

Bij de Stadslandbouw Mooieweg wordt al weer hard gewerkt om dit jaar volop te 
kunnen oogsten, vooral voor de Voedselbank. Ook het nieuws uit Park Lingezegen is 
leuk om te lezen; u kunt zelfs een favoriet plantaardig recept inzenden.  

Als eerbetoon staat bij de Linge, op de kruising Rijksweg Noord en 1e Weteringsewal 
onderaan het nieuwe fietspad over het nieuwe spoorwegviaduct, een mooi bord als 
eerbetoon aan de geallieerden, die van 1 tot 6 oktober 1944 met succes het belangrijke 
bruggenhoofd Overbetuwe verdedigden tegen de Duitsers. Rechts op het afgebeelde 
bord (pag. 21) is de Engelse vertaling bedekt (door de redactie) met aanvullende info 
over de zeer zware en complexe gevechtsomstandigheden. 

Verder vindt u nog informatie over Energiebewust zijn en een digitaal wijkgesprek over 
energiebesparen en “van het aardgas af”. De werkgroep De Laar Energiebewust zoekt 
versterking. Ook de overige artikelen zijn het lezen waard. 

Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten we nog steeds in een lockdown en 
inderdaad beginnen we er zo langzamerhand een beetje naar te leven, in het besef 
dat er de komende tijd waarschijnlijk steeds een klein beetje meer gaat mogen. 
En ja, daar staan we allemaal om te trappelen; wanneer het weer een beetje lente 
gaat worden gaan we meer naar buiten, praten we samen over het lekkere weer, 
onze tuin enz. 

Onze algemene ledenvergadering is verplaatst van april naar 10 mei, Koningsdag 
gaat ook dit jaar waarschijnlijk niet door, misschien op een aangepaste wijze, maar 
dat is nog ver weg. Toch proberen wij nieuwe ideeën te ontwikkelen om leuke 
activiteiten te kunnen bieden.  Heeft u zelf een idee waarvan u denkt, dat is leuk 
voor meerdere mensen, laat het ons dan weten. U kunt uw ideeën sturen naar 
secretaris@oostelaar.nl . 

Elders in dit blad kunt u lezen dat er al enige kleine veranderingen uitgeprobeerd 
gaan worden. Wat betreft de workshops, die mogelijk door kunnen gaan, krijgt u 
info van de betreffende organisatie. 

Ook al zit de wereld en de hele maatschappij in een soort rollercoaster, laten we 
proberen om ons zelf en onze directe omgeving gezond te houden, zowel lichamelijk 
als geestelijk.  

Met vriendelijke groet, 
Dennis van der Steldt 
Voorzitter wijkvereniging De Oostelaar 
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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

Francine Oldenhuizing: 

‘Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.’ 

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



De wijkvereniging timmert aan de weg met 
nieuwe activiteiten 

In deze vervelende tijd, willen wij als wijkvereniging toch vooruit kijken. Wij zijn om tafel gaan zitten om de activiteiten een 
boost te geven.

Zo willen wij de 50+ bingo van de woensdagmorgen opheffen. Daarvoor 
in de plaats komt er één keer in de maand een middagbingo, die voor 
iedereen toegankelijk is. De middagbingo wordt bijna hetzelfde als de 
zaterdagavondbingo. Daarbij moet u denken aan een bingo met (geld)
prijzen en bij genoeg animo een jackpot. De dag en tijd van deze bingo 
komt in Laarnieuws no. 3 te staan. U speelt de hele middag mee voor € 5.- 
per plank en natuurlijk staat de gezelligheid hierbij voorop.

De zaterdagavond bingo blijft zoals die is, elke 2e zaterdagavond in de 
maand. Met een leuke loterij, een jackpot, die behoorlijk kan oplopen en een bingo van tien rondes.  

Ook hebben wij een idee om, eventueel in samenwerking met wijkcentrum De Kroon, een 
kaartavond te organiseren; dat kan jokeren zijn of klaverjassen. Als er voldoende animo voor 
is kan dat eventueel in wedstrijdverband.  

Wij doen ook een beroep op u. Heeft u ideeën of suggesties stuur dan een mail naar 
secretaris@oostelaar.nl  .  

Verder zijn we achter de schermen bezig met o.a. Koningsdag, dag van de Laar, het 
sinterklaasfeest en de kerstmarkt. 

Tot die tijd, blijf gezond en pas goed op elkaar! 

Wijkvereniging De Oostelaar

Paasworkshop (onder voorbehoud)  
Het duurt nog even, maar de paasworkshop komt er weer aan. Het is nu een rare tijd, maar willen de paasworkshop toch 
plannen, echter onder voorbehoud.   

Omdat Pasen dit jaar vroeg valt, 4 en 5 april, willen wij de workshop op dinsdag 30 maart organiseren. Omdat wij maar 
met een beperkt aantal mensen tegelijk binnen kunnen zitten willen wij, bij genoeg deelname, zowel ‘s middag als           
‘s avonds de workshop geven. 

Wat gaan we maken: we gaan een ijzeren ring van 50 cm doorsnede bekleden met salim. Als dat klaar is maken we 
met b.v. bolletjes, gipskruid, mos, verschillende eitjes en verse bloemen een soort krans. Na Pasen kan je de krans weer 
opleuken met andere decoratie en bloemen. De afbeelding is een voorbeeld; voor de workshop gebruiken we andere 
materialen, ook afhankelijk van wat er op dat moment in te kopen is. 

Wanneer:   dinsdag 30 maart 
Waar:       boerderij De Kroon deel I en II 
Tijd:              19.30 - 22.00 uur 
Bij genoeg belangstelling ook: 13.30 - 16.00 uur 

Kosten:    € 20,00 voor leden en 
    € 25,00 voor niet-leden 
Opgeven:    vanaf 15 maart tot uiterlijk 22 maart 
Bij:    Elvira Benerink, tel. 06-44503444  

De geplande workshop van 13 april komt dan te vervallen

LAARNIEUWS
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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! 



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 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 onze zomeractiviteiten afgelopen jaar. 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 zeker trachten dit initiatief voort te zetten en activiteiten uit te breiden 
in overleg met Wijkvereniging De Oostelaar, ook voor de ‘oudere’ jeugd en volwassenen.  

IDEEËNBUS 
Daar hebben wij wel jouw hulp bij nodig! Om activiteiten voor 
jongeren én 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 uitgave april van dit wijkblad willen wij de definitieve 
agenda met de gerealiseerde ideeën bekend maken.
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Werkgroep De Laar Energiebewust zoekt nieuwe leden 

Vindt u ook dat het wel 
wat sneller mag met die 
energietransitie? Wilt u zich 
inzetten voor een duurzame 
wijk De Laar? Kom dan bij 
De Laar Energiebewust!  

Sinds 2019 is de werkgroep 
actief in onze wijk. Ons doel 
is om bewoners handvatten 
te geven om bewust met 
energie om te gaan. Dat 
gaat van kleine, kosteloze 
besparingen tot alternatieven 
voor aardgas met bewoners 
uitwerken.
Een voorbeeld van 
onze activiteiten zijn de 
warmtewandelingen met 
infraroodcamera. 
Er is veel ruimte voor 
eigen initiatief, maar we 
ondersteunen elkaar waar 

het kan. Daarnaast kunnen 
we ondersteuning vragen 
bij verschillende instanties, 
zoals de gemeente en het 
Energieloket.  

Momenteel bestaat onze 
werkgroep uit vier actieve 
leden en kunnen we wel 
wat versterking gebruiken 
om onze ambities waar 
te maken. Voel je je 
betrokken bij de wijk of bij 
het onderwerp, of ben je 
deskundig op het terrein 
van energie-installaties of 

opbouwwerk, dan kunnen 
we jouw expertise goed 
gebruiken! 

Ga jij met ons het 
avontuur aan? 
Neem contact op via: 
• Facebook (@

delaarenergiebewust) 
• Of e-mail (delaarenergie 

bewust@outlook.com) 

Wil je verduurzamen?  
Het Energieloket Midden Gelderland helpt je op weg! 

Onafhankelijk loket 
Wil je energie besparen, opwekken of bijvoorbeeld een 
nieuwe verwarmingsinstallatie, maar zie je door de bomen het 
bos niet meer? Dan kan het Energieloket Midden Gelderland 
(ELMG) je verder helpen. Dit onafhankelijke lokale loket heeft 
de meest voorkomende vragen en antwoorden op een rij 
gezet. Kijk bij “Mijn energievraag” op de website www.elmg.
nl.  Mocht je er niet uitkomen, dan zijn de medewerkers van 
de helpdesk op werkdagen van 09:00 – 17:00 telefonisch 
bereikbaar op 085 – 303 06 70 om te helpen.  

Gratis woonwensenscan 
Via de website kun je een gratis woonwensenscan aanvragen. 
Wil je een persoonlijk advies over de mogelijkheden om je 
woning comfortabeler, veiliger of gezonder te maken? Of 
ga je duurzaam verbouwen, maar dan het liefst zo efficiënt 
mogelijk? Met de gratis woonwensenscan krijg je een 
huisbezoek van een speciaal getrainde woonwensencoach. 
Tijdens de scan wordt er gekeken hoe je jouw woning 
comfortabeler, veiliger, gezonder en toekomstbestendig kunt 
maken. Daarnaast laat de scan zien waar je energie kan 
besparen. Vraag aan via onze website www.elmg.nl/aan-de-
slag/woonwensenscan 

 
 

Leveranciers 
Zijn je duurzame plannen al concreet en zoek je een goede 
leverancier? Kijk dan ook op onze website. Daar staan diverse 
vakspecialisten vermeld met verschillende specialisaties zoals 
bijvoorbeeld kennis over zonnepanelen, zonneboilers, of 
isolatie. De bedrijven zijn gevestigd binnen een straal van 40 
kilometer van het centrum van Arnhem. Ook staan er bij een 
flink aantal bedrijven ervaringen van bewoners bij vermeld.  

Meer informatie 
Schroom niet om contact op te nemen met het Energieloket 
Midden Gelderland (www.elmg.nl). Dit kan per telefoon 
085 - 303 06 70 (ma-vr van 09:00 – 17:00 uur) of via het 
contactformulier op onze website. Onze medewerkers 
helpen je verder met gratis en onafhankelijk advies 
over verduurzamen van jouw woning, subsidie- en 
financieringsmogelijkheden en betrouwbare bedrijven voor 
het uitvoeren van maatregelen.  

Ingezonden 
winterfoto’s 
van 
wijkbewoner



Digitaal wijkgesprek over energie besparen en ‘van het aardgas af’ 
Er is om ons heen veel te horen en te 
lezen over energie en het klimaat. 
Dat roept veel vragen op, mogelijk 
ook bij u en uw buurtbewoners. 
De gemeente Arnhem organiseert 
daarom een digitaal wijkgesprek over 
dit thema voor De Laar op 29 maart. 
De gemeente wil u ook informeren 
tijdens het wijkgesprek dat uw wijk 
niet voor 2030 van het aardgas af 
gaat. 

Wijkgesprek over energie besparen 
Iedereen heeft te maken met energie 
en heeft een eigen energieverbruik 
en -rekening. Wat betekent energie 
besparen voor u? Wat doet u al 
om uw energieverbruik en de 
energierekening te verlagen en wat 
kunt u nog meer doen? Kunt u uw 
energierekening betalen? Wanneer 
zal uw wijk waarschijnlijk van het 
aardgas af gaan? Waar vindt u 
onafhankelijk advies over het plaatsen 
van bijvoorbeeld zonnepanelen? Om 
dit soort vragen te beantwoorden 
én om samen ideeën en zorgen uit 

te wisselen organiseert de gemeente 
wijkgesprekken. Het digitale 
wijkgesprek vindt plaats op 29 
maart 2021 van 19.30 tot 20.45 uur. 
Cathelijne Bouwkamp, wethouder 
Klimaat & Energie, opent het 
wijkgesprek. Het Energieloket geeft 
tips over wat u (nog meer) kunt doen 
om energie te besparen en zo uw 
energierekening te verlagen. 

U ontvangt per post een uitnodiging 
voor het digitale wijkgesprek, waarin 
ook wordt aangegeven waar u zich 
kunt aanmelden. Als u zich heeft 
aangemeld ontvangt u vooraf de links 
voor het digitale wijkgesprek. 

Aardgas: in De Laar voorlopig geen 
verandering 
Bijna alle huizen in Arnhem worden 
verwarmd met aardgas. Dat gaat 
veranderen. Wijk voor wijk gaan we 
stoppen met aardgas en de huizen op 
een andere manier verwarmen. Net 
als in heel Nederland. De woningen 
in De Laar zijn voorlopig niet aan de 

beurt. Deze woningen gaan na 2030 
van het aardgas af. Het is natuurlijk nu 
al wel goed om erover na te denken 
wat er komende tijd mogelijk is in 
voorbereiding daarop.

Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie? U kunt mailen naar 
Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl of 
bellen met (026) 377 3682. 

Wilt u zelf aan de slag met energie 
besparen of duurzaam energie 
opwekken? Neem dan alvast een 
kijkje op de website www.arnhemaan.
nl voor tips en mooie voorbeelden uit 
Arnhemse wijken.

Digitaal wijkgesprek De Laar over 
energie besparen en ‘van het aardgas 
af’:  
Datum: 29 maart 2021 
Tijd: 19.30-20.45 uur

Geldzorgen, samen komen we eruit!
Op dit moment loopt de campagne 
‘Geldzorgen, samen komen we eruit!’ 
De gemeente wil het onderwerp 
bespreekbaar maken. En wijzen op de 
juiste en snelste weg naar hulp. 

Zes hoofdrolspelers 
We kunnen allemaal met geldzorgen 
te maken krijgen. Het is goed om te 
weten dat je er dan niet alleen voor 
staat. In de campagne komen zes 
hoofdrolspelers in beeld. Zij zijn vanuit 
hun werk betrokken bij dit onderwerp 
en moedigen inwoners  aan om de 
eerste stap naar hulp te zetten. Deze 
zes werken bij Rijn IJssel, Olympus 
Gym, Sociale Wijkteams, Opr€cht, 
Rechtbank Arnhem en de gemeente 
Arnhem.

Heeft u zelf geldzorgen of kent u 
iemand die geldzorgen heeft? 
Zet dan de eerste stap. Ga naar  www.
arnhem.nl/geldzorgen om te zien waar 
u terecht kunt voor een luisterend oor 
en praktische hulp. U kunt ook bij het 
sociale wijkteam terecht. 

‘Maak jij je weleens druk over je 
financiën? Of je met je inkomsten het 
einde van de maand haalt?  
Neem dan contact op met het 
wijkteam, wij kunnen je helpen.’

Robin Adriaenssen - wijkcoach bij 
Stichting Wijkteams Arnhem

Grappen
Een potlood of stift zo neer zetten dat niemand er overheen kan springen: Om dit kunstje uit te voeren kies je iemand 
uit die altijd alles beter wil weten dan anderen. Je zegt hem/haar dat je een stift of ander voorwerp op de grond zult 
zetten waar zij/hij niet overheen zal kunnen springen. Hij/zij zal het natuurlijk niet willen geloven. Dan zet je de stift tegen 
de muur van de kamer. Zo kan zij/hij er natuurlijk niet overheen springen 
Weddenschap: Je vraagt aan iemand zijn gsm en zegt: ‘Ik durf te wedden dat je op de vragen die ik je zal stellen, niet drie 
keer kunt zeggen: ‘mijn gsm’. (Oplossing op pag. 19)
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

 
Naam:…………………………………….. 
Adres:…………………………………….. 
Postcode:………….Geb.datum:…………. 
Tel.nummer:………………………………. 

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

          Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”,  Randweg 2    
                                           6845 AC  Arnhem (tav wijkvereniging)  
                  Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
          Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54 

Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit 

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  

Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit 

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  

Technisch- medisch specialist voor 
wat betreft het aanmeten en maken 
van het kunstgebit 

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  



Winterwerkzaamheden Stadslandbouw Mooieweg (vervolg)
Zoals elk jaar zijn we nog bezig de 
tuin klaar de maken voor het inzetten 
van nieuwe planten en zaden. Bijna 
alle boerenkool, paksoy en palmkool 
zijn nu -begin februari- van het land, 
de verschillende stroken zijn gefreesd 
en al naar gelang is er paardenmest 
en/of compost op aangebracht. We 
zijn al volop bezig om ons voor te 
bereiden op het nieuwe teeltseizoen. 
Waar eerst kool stond komen nu 
bladgewassen (zoals andijvie, prei, sla) 
en de bladgewassen maken plaats 
voor vruchtgewassen (courgette, 
paprika, peper, pompoen), die op hun 
beurt vervangen worden door wortel/
knolgewassen. Tenslotte krijgen ook 
de aardappelen en de peulen een 
nieuwe strook. Dat alles heeft te 
maken met de wisselteelt, die we al 
enkele jaren toepassen. Die is namelijk 
goed voor de bodemvruchtbaarheid 
en om ziekten te voorkomen.

Vooruitblik 
Voor dit teeltjaar hebben we het hele 
terrein in drie gedeelten ingedeeld. 
Het voorste deel wordt vooral 
ingericht voor de zelfoogstzaterdagen; 
op het middendeel telen we voor 
de Voedselbank én kunnen onze 
vrijwilligers terecht om voor zichzelf 
te oogsten. En het achterste deel is 
bijna in zijn geheel bedoeld voor de 
Voedselbank. We willen langer aan 
de Voedselbank leveren en passen 
het uitplantschema van o.a. kool, 
winterwortelen, prei daarop aan.

Vroege groenten, zaaigoed en jonge 
plantjes
Ondertussen zijn in de grote kas en 
de tunnelkas achter al kleine planten 
opgekweekt. En nu al (eind januari) 
hebben verse bindsla en andijvie 
vanuit de kas hun weg gevonden 
naar de Voedselbank (en ook nog de 
–laatste- boerenkool en palmkool van 
het land). Maar het aanleveren van 
groenten voor de Voedselbank komt 
pas echt op gang als de meimaand 
in zicht is gekomen. De zaaigroep is 
inmiddels verhuisd naar een nieuwe 
kas. We zijn er trots op te kunnen 
melden dat ze nu gebruik kunnen 
maken van een grote, veel beter in 

te richten opkweekkas voor zaaigoed 
en jonge plantjes. Dit is van belang 
omdat we steeds meer plantjes zelf 
opkweken, voor onszelf en ook omdat 
de vraag van buiten groter wordt.

Tropische kas en lammetjes
Heel bijzonder is ook dat een 
groep ouderen met Surinaamse 
roots graag op ons terrein  zelf 
‘tropische’ groenten willen 
verbouwen, zoals okra, kousenband, 
bita wirie. Daar is subsidie voor 
aangevraagd en gekregen bij 
zowel het Bewonersplatform 
Rijkerswoerd als het Bewonersoverleg 
Vredenburg. Zij zullen met een 
eigen nieuwe kas participeren in het 
Stadslandbouwproject.  

Laatste nieuws: het eerste lammetje 
is (5 februari) geboren bij onze buren: 
Dutchmoors Schapen, waar we ook 
mee samenwerken. En er volgen zeker 
nog vele andere lammetjes!

Op de hoogte blijven? Dat 
kan via de Nieuwsbrief: info@
stadslandbouwmooieweg.nl of volg 
ons via social media, op Facebook, 
Twitter en Instagram. Onze website: 
www.stadslandbouwmooieweg.nl

Arnhem heeft een échte Mountainbikevereniging! 
Op de Posbank, richting Ede en Doorwerth, liggen prachtige 
mountainbikeroutes. Een waar MTB paradijsje. Met 
on-Nederlandse hoogtemeters kan de sportieve fietser zich 
uitleven. Het enige dat ontbrak voor Arnhem en omgeving, 
was een vereniging voor de mountainbiker.

AirborneMTB is eind 2020 van start gegaan. De eerste 
leden zijn al met meerdere ritten het bos in gegaan. Met 
voorrijders zijn op de zondag diverse groepen gaan fietsen. 
Voor ieder wat wils. Er wordt met verscheidenheid in tempo 
en techniek gefietst. De mtb-er die uitgedaagd wil worden 
komt aan zijn trekken, maar ook degene die een rustiger 
tempo fietst. Er worden skills bijgebracht waar het nodig is. 
Vooral saamhorigheid zie je terug in iedere groep. Of het nu 
de wedstrijdrijders zijn of de mountainbiker, die geniet van de 

natuur: er wordt met plezier gereden. 
Voor de jeugd vanaf 12 jaar komt er een trainingsprogramma. 
Hier wordt meer nadruk gelegd op technieken en conditie. 
Het enige dat nodig is, is een mountainbike en een helm. 
Voor de toekomst heeft AirborneMTB een lokale wedstrijd 
en toertocht in de planning. Voor de leden zullen er 
evenementen 
in binnen- en 
buitenland 
georganiseerd 
worden. 

www.airbornmtb.nl
info@airbornemtb.nl
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Aalburgstraat 100 plus hofje, “lockdown” activiteiten met kinderen
In aanloop naar het vergroenings-project van het hofje 
aan de Aalburgstraat zijn de bewoners druk bezig 
met plannen maken. De bloemperken in het hofje 
zijn geadopteerd door de bewoners. Zij gaan er een 
groen en ecologisch verantwoord stukje natuur van 
maken. Plannen voor andere delen in de buurt zijn 
ook in volle gang. Samen met twee ecologen uit de 
buurt worden plannen gemaakt om de bloemperken 
een hoge natuurwaarde mee te geven. Hierbij wordt 
gekeken naar plantensoorten die het goed doen in 
deze grond en die een belangrijke functie hebben voor 

verschillende diersoorten. Denk hierbij aan insecten, 
vlinders en bijen, maar ook aan egels die slakjes eten 
en vogelsoorten die weer profiteren van insecten.
Naast dat dieren ervan kunnen profiteren, kunnen 
wij mensen er ook van profiteren. Zo is het minder 
warm in de bebouwde kom, wanneer er veel groen 
aanwezig is. Daarnaast is het bewezen dat de natuur 
een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand en 
gezondheid van mensen én kunnen we genieten van 
kruiden en fruit die er geoogst kan worden.

De bewoners maken voor verschillende vogelsoorten 
nestkasten. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 
was het duidelijk dat de Huismus hier overheerst. 
Deze hoor je al van verre. Voor de mussen maken 
wij mussen-flats. Ook Koolmezen en Pimpelmezen 
worden hier veel gezien. Voor hen worden ook mooie 
huisjes in elkaar gezet.
Inmiddels is er ook bekend dat er een kolonie Kleine 
Dwergvleermuizen in de buurt leeft. Hierom zijn wij 
meteen aan de slag gegaan om ook voor hen een 
passend verblijf te realiseren.

Linksboven: Bouwpakketten voor 10 nestkasten Koolmees en Huismus. 

Rechtsboven: Vleermuiskast, Huismuskast en Koolmeeskast. Linksonder: 

Kleine Dwergvleermuis (Bron: Waarnemingen.nl). Rechtsonder: Mussen-

flat
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Vrolijkheid in De Laar
Een prijsvraag van basisschool De Expeditie heeft de 
afgelopen weken tijdens de lockdown gezorgd voor wat 
vrolijkheid in de Laar West! Ruim tachtig kinderen van de 
school deden mee aan de prijsvraag die als thema had 
‘ik ga op expeditie naar....’. Ze tekenden en knutselden 
kunstwerkjes waarop te zien was wat ze graag weer wilden 
doen als alles straks weer mag. Alle kunstwerkjes werden 
achter het raam gehangen thuis. Er waren prijzen voor het 
mooiste kunstwerk (in de categorieën groep 1/2, groep 3/4, 
groep 5/6 en groep 7/8) én voor diegene die de meeste 
tekeningen in de wijk kon vinden en op de foto kon zetten. 
Er waren zoveel inzendingen waar we vrolijk van werden 
dat het kiezen van de winnaars een behoorlijke klus was! Er 
waren tekeningen van pretparken en sporten, veel kinderen 
tekenden ook dat ze graag weer naar school zouden gaan, 
of op vakantie naar een warm land! 

Vrijdag 5 februari ging de directeur van De Expeditie, 
Mariska Roos, met de fiets op pad om de prijzen 
persoonlijk uit te reiken aan de kinderen thuis. Bij elk kind 
kwam ook de meester of juf mee naar de uitreiking. De 

winnaars kregen elk 
twee leuke cadeaus, 
allemaal een pakketje 
om “slijm” mee 
te maken, voor de 
kinderen in de eerste 
twee categorieën 
een mooie doos lego 
en voor de oudste 
winnaars een spel. 
Simone won in de 
categorie groep 1/2 
met een prachtige 
tekening van een 
verjaardagsfeestje 
waar ze graag weer 
naar toe wilde. 

Finn won in de categorie groep 3/4 met een tekening van 
hemzelf en een grote giraffe op het raam. In de categorie 
5/6 won Isabella met een heel gedetailleerde tekening van 
allerlei dingen waar ze graag weer naar toe wilde, zoals 
het pretpark, de bibliotheek en het zwembad. En Noah ten 
slotte miste school en maakte een mooie koala met een 
hartje.

Isabella, hierbij op de foto, was héél verrast toen juf 
Mariska en meester Hans van haar groep 6 voor de deur 
stonden! 

De Expeditie hoopt dat we de kinderen hebben 
gemotiveerd om te gaan tekenen en knutselen, lekker de 
wijk in te gaan om de tekeningen te vinden en dat we de 
wijk een beetje vrolijker hebben gemaakt met onze actie!

Omdat wij in de buurt het belangrijk vinden dat kinderen 
van jongs af aan in aanraking komen met de natuur, doet 
we ons best om de kinderen bij de projecten te betrekken. 
De meeste volwassenen met hart voor de natuur, vertellen 
dat zij in hun jeugd al in aanraking zijn gekomen met 
natuur. Om meer bewustzijn te creëren voor het belang 
van de natuur, is het dus belangrijk om zo vroeg mogelijk 
te beginnen.

Diverse soorten bouwpakketten zijn klaar gemaakt, 
waarna alleen nog het timmeren en schilderen nodig is. 
Door bezig te zijn met de vogelhuisjes leren de kinderen 
veel over de verschillende soorten en dat elke soort wat 
anders nodig heeft. Het was een leuke bezigheid voor de 
kinderen die thuis moesten blijven tijdens de lockdown.

Samen met de kinderen van het hofje aan de Aalburgstraat aan de slag. 

Eerst timmeren en dan schilderen.

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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Geldig van 6 maart januari t/m 20 maart 2021.

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

ingewisseld worden bij Etos Wilma.

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

Support your locals!

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.
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Hoe is het met de Buurtschakel? 
Wat is dat ook alweer, een Buurtschakel? Wij willen 
een plek zijn waar je andere bewoners uit de wijk kan 
ontmoeten door wekelijks bij elkaar te komen, waar je 
samen leuke dingen kunt doen. Ook willen we een plek zijn 
waar je bij elkaar terecht kan met vragen en iets voor elkaar 
kan betekenen. Waar samen gezellig gebuurt wordt en je 
elkaar goed leert kennen. Een plek waar het fijn is om te 
zijn en er van kan genieten om er voor elkaar te zijn. 

En ja hoor, we zijn gestart met de Buurtschakel! 
We zijn in november begonnen met twee 
informatiebijeenkomsten, omdat nog niemand een 
idee had wat een Buurtschakel is. Fijn dat er al direct 
enthousiaste wijkbewoners op af zijn gekomen! 
We zijn opzoek gegaan naar een prettige locatie 
voor de Buurtschakel in de wijk. En die hebben we 
gevonden. We mogen gebruik maken van de ruimte 
van het jongerencentrum Motion, boven het sport- en 
ontmoetingscentrum van de Laar-West aan de Brabantweg 
11. En samen met de zoektocht naar een goede locatie 
hebben we ook een hele leuke en hartelijke vrijwilligster 
gevonden. Fatima! Tijdens de bijeenkomsten van De 
Buurtschakel zijn wij, de buurtschakelcoach (Marjolein 
Voshart) en vrijwilligster (Fatima) aanwezig. Wij 
ondersteunen samen de groep. Eind november begonnen 
we met de eerste bijeenkomst op maandagavond van 

20.00 tot 22.00 uur. Elkaar voor de eerste 
keer ontmoeten en samen een goede start 
maken dat was het doel van de avond 
en dat is zeker gelukt. De buurtbewoners 
waren enthousiast en hadden al zin in de 
volgende bijeenkomst. 

Buurten en wandelen met de Buurtschakel
Helaas gooide het Coronavirus roet in het eten en 
daardoor werd de tweede bijeenkomst uitgesteld. Gelukkig 
werd tijdens de eerste bijeenkomst al duidelijk dat alle 
deelnemers graag wandelen. Zo is het idee ontstaan om 
te starten met een soort van Lock down-buddy. Op die 
manier kunnen we in de Lock down periode toch contact 
met elkaar hebben in de vorm van bijvoorbeeld een 
heerlijke wandeling door de buurt. Of een rondje om de 
mooie Rijkerswoerdse plassen. We hebben al heel wat 
afgewandeld om elkaar beter te leren kennen. Gelukkig 
kunnen we zo toch een begin maken met de Buurtschakel. 
We kunnen bijna niet wachten om straks weer bij elkaar 
kunnen komen. We gaan dan genieten van alle nieuwe 
contacten, van elkaars talenten en van gezamenlijke 
activiteiten met en in de groep. 

“Het is zo leuk om contact te hebben met anderen uit de 
buurt, er te zijn voor anderen. “ – deelnemer Buurtschakel

Werken met een mobiele telefoon (bijvoorbeeld Samsung) 
Wilt u meer weten over het gebruik 
van uw mobiele telefoon?
Meldt u zich nu aan als u interesse 
heeft om aan de cursus, die op 
maandag 22 maart begint en waarin 
de basis van de smartphone met het 
besturingssysteem Android wordt 
behandeld, deel wilt nemen om zeker 
te zijn van een plaats. Dit vanwege 
het feit dat er in verband met de 
coronamaatregelen maar een beperkt 
aantal personen tegelijker tijd in het 
cursuslokaal aanwezig mogen zijn.

Er wordt uitleg gegeven over het 
besturingssysteem en de beveiliging 
van het apparaat, maar ook over de 
veelgebruikte mogelijkheden, zoals 
internetten, e-mailen, bellen en apps 
gebruiken.

In deze cursus komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
• Het besturingssysteem Android.
• Bedienen van een Android-apparaat
• In gebruik nemen van een Android-
apparaat.
• Surfen op internet met Chrome
• E-mailen met Gmail.
 

• Bellen met een Android-smartphone.
• Werken met de Play Store.
• Beveiligen van een Android-
apparaat.

Kijk voor meer informatie op onze 
website:
https://mediatrefpuntarnhem-zuid.nl/
cursus-android-voor-telefoon/

Inloopochtenden
Wij kunnen u momenteel helaas 
niet tijdens de inloopochtenden 
helpen als u een hulpvraag heeft 
m.b.t. uw computer, laptop, tablet of 
smartphone. Dit vanwege het feit dat 
ons computerleercentrum gesloten is 
in verband met de coronamaatregelen.
We informeren u zodra ons computer-
leercentrum weer geopend is.
Kijk ook op onze website: https://
mediatrefpuntarnhem-zuid.nl/

Ondersteuning op afstand
We kunnen in verband met de huidige 
coronamaatregelen helaas ook 
géén ondersteuning aan huis voor 
u verzorgen. Maar in de tussentijd 
kunnen we u met ondersteuning 
op afstand helpen door middel van 
Windows 10 Quick assist. Met deze 
standaard in Windows 10 aanwezige 
handige app is het mogelijk om 
computerhulp op afstand te vragen 
of te geven en u te helpen met een 
computerprobleem. Via een externe 
verbinding wordt er contact gemaakt 
tussen de twee computers en wordt 
het scherm gedeeld. Over vele 
onderwerpen kan ondersteuning op 
afstand worden aangevraagd en
in overleg met u worden ingepland. 
Deze vorm van de ondersteuning van 
maximaal 2 uur kost € 10,00.

Voor meer informatie kunt u contact 
op nemen met:
Pieter Eilers, tel. 06 1290 3490 of via 
e-mail: info@mediatrefpuntarnhem-
zuid.nlZie voor meer informatie ook: 
www.mediatrefpuntarnhem-zuid.nl
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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

Het APCG zoekt een voorzitter
Het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) is een lokale belangenbehartigersorganisatie, die opkomt 
voor de belangen van inwoners met een beperking of chronische ziekte in Arnhem. Wij zijn op zoek naar een voorzitter.

Heb je ideeën over de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte?
Houd je van onderhandelen en geef je niet snel op? Ben je enthousiast om met anderen samen te werken aan een toegankelijk 
en inclusief Arnhem?
Dan is de functie van voorzitter misschien iets voor jou! Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) is op 
zoek naar een pro-actieve en bevlogen belangenbehartiger, met relevante kennis en netwerk, voor ongeveer 8 uur per week.

Zie voor meer informatie www.apcg.nl/vacatures.



Nieuws uit Park Lingezegen 
Gezocht: gerechten om te verbouwen op Park Bredelaar! 

Michael Witjes, beheerder 
van Park Bredelaar, is op 
zoek naar plantaardige 
gerechten om te maken met 
groenten en fruit, op Park 
Bredelaar verbouwd.
Ken jij een lekker plantaardig 

gerecht? Deel het met Michael en wie weet eet je binnenkort 
dit gerecht van lokaal verbouwde groenten en fruit! 

Gerechten verbouwen
Op Park Bredelaar worden, samen met cliënten van 
Philadelphia Zorg en vrijwilligers, groenten, fruit en noten 
verbouwd. Wat er verbouwd gaat worden, wordt vastgelegd 
in een teeltplan. Inmiddels ligt het concept van dit plan klaar, 

maar de exacte gewassen moeten nog ingevuld worden.
Voor het komende groeiseizoen heeft beheerder Michael 
Witjes een uitdaging: de groenten en het fruit die verbouwd 
worden, wil hij zoveel mogelijk toepassen binnen plantaardige 
gerechten. De gerechten worden vervolgens gemaakt door 
de cliënten van Philadelphia Zorg. Zo wordt dus niet alleen 
groente en fruit verbouwd, maar een heel gerecht!

Deel je plantaardige gerecht!
Maar welk gerecht moet er dan verbouwd worden…
Daarvoor kan Michael jullie ideeën goed gebruiken! Heb je 
een plantaardig gerecht, waarvan jij vindt dat het met lokaal 
verbouwde groenten en fruit nóg beter zou smaken? Geef 
het dan door aan Michael Witjes via de Park Bredelaar website 
óf stuur Michael een DM via Instagram (@michaelwitjes).

Oud en kaal, dan zit je goed als boom.

Op veel plekken in 
Lingezegen staan ze 
nu, kale bomen. Een 
winterse kale boom 
is niet alleen maar 
een boom, het is een 
leefgemeenschap 
van veel planten en 
dieren. Hoe ouder de 
boom, hoe beter het 
leven er op is. Zomer 
en winter.

In doorleefde bomen heeft de tijd sporen achtergelaten. 
Voor de meeste bomensoorten geldt: hoe ouder de boom, 
hoe dikker en gegroefder de bast. Ik kan me voorstellen dat 
voor een insectje de bast van een oude boom er uit ziet als 
een landschap vol kloven, plateaus, grotten, mosbossen en 
waterpoeltjes. Een wereld op zich. Ze leggen eitjes verstopt 
in de groeven en ook larven volwassen insecten wachten hier 
beschermd het voorjaar af.
Takken die in de loop van tijd afbreken laten een open wond 
na, waar holtes kunnen inrotten. Dikke wortels groeien 
soms deels bovengronds, vaak omdat er grond weggespoeld 
is. Zo ontstaan ideale plekken om te overwinteren of om 
bescherming te zoeken tegen roofdieren, kou en regen. 
Voor muisjes tussen de wortels, waar ook egels kunnen 
wegkruipen om te overwinteren en voor vleermuizen in 

de holtes. Vogels als spechten en boomklevers slaan hun 
wintervoorraad aan zaden en noten op in hoekjes en gaten 
van de boom.

Opvallend is het grote verschil tussen soorten bomen die 
hier inheems zijn en soorten die van elders gehaald zijn in 
‘recente’ tijd. Denk bij ‘recent’ niet te benauwd. De tamme 
kastanje en de walnoot, die de Romeinen meenamen om 
wat lekkers te kunnen eten in deze barre streken, zijn nog 
steeds niet ‘eigen’ voor de inheemse insecten. Op een tamme 
kastanje worden vijf insectensoorten aangetroffen, op de 
walnoot vier terwijl een wilg er aan 450 levenskansen biedt 
en een zomereik aan 423. Dit geldt ook voor boomsoorten 
die nu geïmporteerd worden; ze bieden minder kansen voor 
biodiversiteit dan inheemse boomsoorten.

In Lingezegen zijn op veel plekken bomen aangeplant, vooral 
veel inheemse soorten, waarvan het de bedoeling is dat ze de 
kans krijgen om oud en groot te worden. In sommige delen, 
bij Doornik bijvoorbeeld, staan al grote oude loofbomen. 
Overal zal de waarde van de bomen, en van de bossen als 
geheel, alleen maar toenemen in de loop van jaren.

Margreet Jellema

Foto: Margreet Jellema

Oplossing van bladzijde 9
Je laat dan zijn/haar gsm zien en vraagt ‘Wat is dit’ Dan zal hij/zij zeer waarschijnlijk antwoorden ‘mijn gsm’ . Je laat dan een 
ander voorwerp zien en vraagt ‘wat is dit’ . Is het antwoord niet ‘mijn gsm’ dan verliest hij/zij de weddenschap. Krijg je wel het 
antwoord ‘mijn gsm’, dan zeg je: “Ik zie dat je me te glad af bent en ik zal denk ik de weddenschap verliezen. Maar als ik verlies 
wat krijg ik dan van jou”? 
Indien het antwoord niet is ‘mijn gsm’ dan win jij de weddenschap en steek je de gsm in je zak. 
Indien het antwoord wel ‘mijn gsm’ is zeg je dat hij/zij de weddenschap heeft gewonnen en bedank je voor het meedoen en 
steek je de gsm in je zak en vraagt wat hij/zij wil drinken.
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Een doorbraak in de optiek

Schuygraaf Optiek behoort tot de eerste gespecialiseerde 
optiekzaken ter wereld waar AVA beschikbaar is. 



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

Goudkoorts
Met advertenties in de krant en een 
heuse balie in winkelcentra word 
je gepusht om je gouden sierraden 
in te leveren voor cash geld. In WC 
Kronenburg is een goudwisselbalie. 

Beurskoersen lopen op. Profiteer van 
de hoge goudprijs is de slogan. Vraag 
me niet wie er nog rijker van worden. 

Waarom is goud veel waard?
Goud is zeldzaam. Het is al aanwezig 
op aarde sinds het ontstaan van de 
planeet zelf. Het is niet onder de 
grond gevormd maar door botsende 
neutronensterren. De hoeveelheid 
goud op onze planeet neemt dus 
niet toe. Door de botsingen van 
neutronensterren komt goud ook voor 

in de ruimte. Bij een botsing tussen 
neutronensterren kan tot wel tien 
maanmassa’s aan goud in het heelal 
belanden.

Neutronensterren zijn de dode kernen 
van sterren die zijn geëxplodeerd 
als supernova’s. Neutronensterren 
vormen de overgangsfase van witte 
dwergen naar zwarte gaten. Sterren 
die 1,4 tot negen keer zo zwaar zijn 
als de zon transformeren aan het eind 
van hun leven in een neutronenster. 
Zwaardere sterren worden stellaire 
zwarte gaten, waaraan zelfs licht niet 
kan ontsnappen.

De Nederlandse Prof. Selma de 
Mink is sterrenkundige en expert op 
het gebied van o.a. zware sterren 
en zware gaten. Per 1 januari jl. is 
zij benoemd tot wetenschappelijk 
directeur van het Max Planck Instituut 
nabij München. Zware sterren zijn 
de voorlopers van supernovae, 
neutronensterren en zwarte gaten. 
Zware sterren produceren bijna alle 
zware elementen in het heelal, zoals 

zuurstof, ijzer en in speciale gevallen 
zelfs goud. Mink liet zien dat de 
meeste zware sterren onderdeel zijn 
van een dubbelster. Ze voorspelde 
hoe zulke dubbelsterren uiteindelijk 
veel zwaardere zwarte gaten kunnen 
nalaten dan werd verwacht. 
Onlangs zijn zulke zware zwarte gaten 
gevonden met behulp van metingen 
aan zwaartekrachtsgolven.  

Impressie van een botsing van een 
zwart gat en een neutronenster.

Heb je nu ruimtelijke goudkoorts 
gekregen? Jammer dan.
Volgens deskundigen is het 
verzamelen duurder dan wat het goud 
waard is.

Informatiebord bij de Linge, kruising Rijksweg Noord
Tussen Angeren en Opheusden (de noordkant van de Linge) zijn vooral 
vanaf september 1944 veel gevechtshandelingen geweest tussen de 
geallieerde- en Duitse troepen. De Duitsers vreesden een offensief uit 
het geallieerde Overbetuwse bruggenhoofd na de luchtlandingen 
op 23 september bij Overasselt; de geallieerde offensieven tegen Elst 
en Bemmel en de ontzettingsacties van de Irish Guards. Bovendien kon 
de geallieerde artillerie Arnhem vanaf Nijmegen bereiken. De Duitsers 
wilden een brede verdedigingslinie met een vrij schootsveld aanleggen 
op de noordelijke oever van de Neder-Rijn. De Overbetuwe kreeg te 
maken met troepen van grondoperatie Garden en Amerikaanse 
luchtlandingstroepen. Deze gemeente was van 20 september 1944 tot 
5 april 1945 betrokken bij geallieerde acties, zoals: het op 21 
september ten zuiden van Elst vastgelopen en dus mislukken van de 
opmars van de Irish Guards naar de Veluwe. De landing van de 1ste 
Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade ten zuidoosten van Driel. 
De keuze voor een alternatieve route door de Overbetuwe naar de 
zuidelijke Neder-Rijnoever om het bruggenhoofd alsnog te vestigen. 
Het in september niet beschikken over voldoende troepen door de 
aanvallen van drie brigades op Bemmel, Elst en de Duitse blokkade ten 
zuiden van Elst. En het vestigen van het Overbetuwse bruggenhoofd 
met geschikte verdedigingslinies: van Andelst naar Randwijk, van 
Randwijk tot de spoorbrug bij Oosterbeek, van spoorbrug tot Elst en 
vervolgens ten zuiden van de Linge en bij Bemmel naar de Waal.
Montgomery gaf opdracht dit strategisch belangrijke bruggen- 
hoofd agressief en stevig te verdedigen. Het was van groot 
belang voor de Brits-Amerikaanse operatie Gatwick, gericht op 
de bruggenhoofdenvorming over de Rijn bij Wesel en Keulen. 
Het Duitse offensief tegen het Overbetuwse bruggenhoofd 
woedde van 1 tot 6 oktober 1944. De uitgeputte Britten droegen 
de verdediging van het bruggenhoofd over aan de 101st US Airborne 
Division, deze taak in oktober en november vervullend. In deze periode 
moest de burgerbevolking evacueren naar Noord-Brabant of België. Bij 
Elden blazen de Duitsers met explosieven een gat in de Rijndijk, net als 
in de lager gelegen Griftdijk. Binnen een dag staat de Overbetuwe 
blank, de geallieerden trekken zich terug naar de Waaldijk. De Duitsers 
noemden het Fall Storch (Operatie Ooievaar). De bevrijding van 
Nederland in 1944-1945 ging met horten en stoten; de grote rivieren 
vormden die winter de scheiding tussen bevrijd en bezet gebied.
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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

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

Inloopmiddag en  
jokeren
13.30 – 15.30 uur
Irene Baumann, 381 23 71
elke vrijdagmiddag 

Bingo 50plus 
Nieuwe opzet: dag en tijd
volgt in Laarnieuws 3
Elvira Benerink, 381 85 56

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

Mandala tekenen 
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 381 85 56 
Ineke Bretz, 06-31960079
22 mrt, 19 apr, 3, 17 en 31 mei

Creatieve workshops 
19.30 – 22.00 uur
Elvira Benerink, 06-44503444 
Ineke Bretz, 06-31960079
30 mrt, 11 mei, 8 juni

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

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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lente
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

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

*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


