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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
Op het voorblad staat een kleurige overzichtsfoto van de Colorfield Performance in Park 
Lingezegen. De 524 doeken zijn op dit moment bijna allemaal beschilderd en het is de 
moeite waard om er een kijkje te nemen, als je dat nog niet gedaan hebt.

Heb je, door alle beperkingen van de afgelopen tijd, weer zin om actief te zijn, kijk dan
op de site https://www.sportinarnhem.nl ; hier kan jong en oud bekijken aan welke 
sportieve activiteiten je in Arnhem kunt mee doen. Je kunt een activiteit of sport 
kiezen op je eigen niveau. Op warme dagen kan je lichaamstemperatuur snel oplopen. 
Daarom hier enkele tips voor sporten in de zomer:
• drink veel water voor, tijdens en na het sporten  • luister naar je lichaam  • let op de 
lichaamstemperatuur • zorg dat je niet uitgedroogd raakt • pas op met medicijnen, 
die de lichaamstemperatuur beïnvloeden • neem pauzes als het te warm is • bescherm 
jezelf tegen de zon • vermijd sporten op de warmste uren van de dag • draag lichte 
kleding • verkort de tijd als het warm is • ga binnen sporten als het buiten te warm is.

De gemeente Arnhem gaat door met “van wijken weten”. Op de website 
www.oostelaar.nl staat een bericht hierover, inclusief een eindrapport van de evaluatie 
en een raadsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie.

De uitgestelde algemene ledenvergadering is nu op 13 september gepland. Wilt u 
komen? Meld u dan van tevoren telefonisch aan (zie agenda pag. 5). Verder is er 
nieuws van cultuurgroep De Laar, projectgroep De Laar Schoon en de werkgroep De 
Laar Energiebewust. Ook zijn er diverse berichten vanuit team Leefomgeving en de 
gemeente Arnhem. Een heel leuk initiatief is de kabouterspeurtocht in de Laar West. 
Wilt u weer meedoen aan een pubquiz? Meld u aan voor de pubquiz van november.

Ook de overige artikelen zijn het lezen waard.
Veel leesplezier!

Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog zomer, maar wel een hele aparte zomer. 
Een zomer, waarvan we dachten dat we die normaal zouden kunnen doorbrengen, 
is een droom gebleken. Ondanks dat er meer versoepelingen zijn gekomen zijn er 
helaas nog steeds veel beperkingen,
 
Er zijn een aantal bingo’s en workshops in aangepaste vorm geweest, die door de 
deelnemers zeer enthousiast zijn bijgewoond. Hierbij is rekening gehouden met het 
afstand houden en een beperkt aantal bezoekers. Voor de bingo’s is dat maximaal 40 
personen en voor de workshops 12. 

De dag van De Laar is voorlopig doorgeschoven naar oktober; de controle en het 
naleven van de regels is op een buitenterrein voor de wijkvereniging niet haalbaar. 
En risico willen we zoveel mogelijk vermijden, zowel voor wijkbewoners als voor 
onze vrijwilligers.

Verder moeten we afwachten wat het najaar ons weer gaat brengen. Graag zouden 
we met onze voorbereiding voor een Sinterklaasfeest beginnen; we hebben nog 
steeds goede hoop dat dit door kan gaan. Voor nu, houd moed en blijf gezond.

Namens het bestuur wens ik u een mooie nazomer en hopelijk tot ziens bij een 
activiteit of evenement.

Met vriendelijke groet, Dennis van der Steldt

Nr. 4, september
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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



Kabouters in de Laar West
Heb je het al gehoord???
Echt niet??? Er zijn kaboutertjes 
komen wonen in de Laar West!
Ineens waren ze er op 1 april. 
We dachten natuurlijk eerst dat 
het een grapje was. Maar nee 
hoor, het is echt waar.

Het begon met een kleine kring kaboutertjes in een bosje 
van het parkje rond de vijver achter de Helmondstraat. In de 
weken daarna vonden buurtbewoners, die er hun honden 
uitlieten, steeds meer sporen van de kaboutertjes. Al snel 
verschenen de eerste kabouterdeurtjes….

Ga je mee op zoek naar de kabouters Wiebelteen en 
Wipneus, Wauwelien en haar ondeugende tweeling Klim en 
Klauter. Maar ook naar de meer verlegen kaboutertjes Tukkie, 
Niesje en Parlevink?
Dat kan!! Er is namelijk een kinderspeurtocht, die ook heel 
leuk is voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes, 
neefjes en nichtjes en iedereen die kaboutertjes een warm 

hart toedraagt. De kaboutertjes hebben ook een eigen 
Facebookgroep, waar iedereen lid van mag worden. 
Hier mag je een leuk verhaaltje schrijven over jouw eigen 
avontuur tijdens je speurtocht of leuke foto’s of filmpjes 
uploaden, die je onderweg hebt gemaakt. Verder kun je er 
leuke kleurplaten downloaden van alle kaboutertjes. 
https://www.facebook.com/groups/844599293125139 

        De route is ongeveer anderhalve 
          kilometer lang en onderweg
        kom je, als je goed zoekt, vast
         ook wat kaboutertjes tegen.
            Op sommige plekken moet je
        vragen beantwoorden om de
         weg te kunnen vinden. Let dus
        onderweg goed op.

Het verhaal over de kabouters en de vragen die je 
onderweg moet beantwoorden kun je downloaden op de 
Facebookgroep. Veel plezier namens alle kaboutertjes!

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2021 
U bent van harte uitgenodigd 
voor de Algemene Leden-
vergadering op maandag
13 september om 19.30 uur. 

Alle leden van de wijkvereniging, die naar de Algemene 
Ledenvergadering willen komen, dienen zich vóór
12 september aan te melden via telefoonnummer 
06 13769365 of e-mail secretaris@oostelaar.nl

Datum  :  maandag 13 september, voor zover de
                               coronamaatregelen het toelaten
Aanvang :  19.30 uur
Plaats  :  boerderij De Kroon, deel I

Agenda
1. Opening en mededelingen, terugblik 2020 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 
    7 september 2020 (wordt voor aanvang van de
    vergadering verspreid) 
3. Ingekomen/uitgaande post
4. Financiën: 
    financieel jaarverslag 2020, begroting 2021 en
    verslag kascontrolecommissie 2020
5. Benoeming kascontrolecommissie over 2021
6. Verslagen van:
    diverse activiteiten en redactie van wijkblad De Oostelaar
7. Verkiezing bestuursleden, aftredend volgens rooster:
     - Dennis van der Steldt  voorzitter, herkiesbaar
     - Monique Bergers  secretaris, herkiesbaar 
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

EURO-Kunstje met            en

Je neemt een vierkant stuk stijf papier. Leg in het bijzijn van je vriendjes/vriendinnetjes een munt van 
5 eurocent precies in het midden en trek hierom met een pen een lijn Vouw het papier dubbel en knip de cirkel eruit. 
In het papier zit nu dus in het midden een rond gaatje ter grootte van 5 eurocent. 

Dan leg je het papier op tafel en een 2-euro munt op het papier. Vraag wie er kans ziet om deze 2-euro munt 
door het gaatje te krijgen, zonder de munt aan te raken. Ook mag het ronde gaatje niet uitgescheurd of groter worden 
gemaakt. Je zult zien dat niemand er kans toe ziet. En toch is het gemakkelijk! 

Oplossing op bladzijde 19. 
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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! 



Nieuws van de cultuurgroep
Heb je onze kunstroute nog niet gelopen, dan kun je in 
september kennis maken met een deel van de route (de 
routeboekjes zijn verkrijgbaar bij boerderij De Kroon, daar 
staat ook een informatiebord). Wij doen mee met de
Open Monumentendagen op 11 en 12 september.
Zowel op zaterdag als op zondag zijn er twee rondleidingen 
langs een deel van onze kunstroute. U moet zich wel 
aanmelden voor een rondleiding!
Tijd: 13.30 – 15.00 en 14.30 – 16.00 uur
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op 
https://www.openmonumentendag.nl/comite/arnhem/

Het realiseren van een atelierroute najaar 2022.
Hiervoor is onze cultuurgroep onderbemand. We doen dan 
ook de volgende oproepen:
Oproep 1: Wie wil onze cultuurgroep komen 
versterken?
We zoeken iemand, die handig is met internet en sociale 
media en via die weg kan zorgen voor publiciteit. Wil je liever 
flyeren of berichten naar kranten sturen, dan ben je ook 
welkom.
Voor een atelierroute is het nodig dat we ruimtes / ateliers 
/ huiskamers vinden, waar de kunstwerken geëxposeerd 
kunnen worden. En kunstenaars (amateurs en professioneel), 
die werk willen exposeren. We denken aan beeldende 
kunsten, zoals schilderen, beeldhouwen, boetseren, 
fotografie, glaskunst, etc. We willen het in eerste instantie 
doen voor en door De Laar.
Oproep 2: Wie houdt zich bezig met beeldende kunsten 
en zou willen exposeren tijdens de atelierroute 2022?
Wie zou dan zijn huiskamer of atelierruimte beschikbaar 
willen stellen?
Mail: cultuurgroepdelaar@delaararnhem.nl

Kunstcafé De Laar
Op donderdag 17 juni vond in de sporthal De Laar-West het 
eerste kunstcafé De Laar plaats. Ondanks het warme weer 
was de opkomst groot. Er was livemuziek van Xander van 
Veelen en Salvatore Sichi (gitaar en zang) en twee interessante 
lezingen over de geschiedenis van De Laar (wist u dat 
Napoleon op bezoek is geweest in De Laar?), het ontwerp 
en de bouw van De Laar en het kunstproject Kroonse Wal. 
Respectievelijk door Geert Visser, voorzitter van de Historische 
Kring Elden en Wim Lavooij, stedenbouwkundige, werden 
deze lezingen gegeven.
Dit kunstcafé wordt georganiseerd door Rozet. Het volgende 
kunstcafé De Laar is gepland op 4 november. Als u op de 
hoogte wilt gehouden worden van de kunstcafés, die in 
verschillende wijken van Arnhem worden gehouden en 
nu dus ook in De Laar, dan kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief Kunst 55+ door te mailen naar 
ineke.tegelaar@rozet.nl
Eén keer per maand komt deze nieuwsbrief uit. Via deze 
nieuwsbrief kunt u zich ook aanmelden voor een kunstcafé.

Huisartsenpost regio Arnhem verbetert de bereikbaarheid 
via 026-3899696 
De Huisartsendienst Arnhem verbetert de komende maanden 
de telefonische bereikbaarheid. Oorspronkelijk maakte de 
huisartsendienst gebruik van een betaald 0900-nummer.
Op dit moment verwijst de huisartsendienst patiënten alleen 
nog maar naar het nummer: 026-3899696. Op termijn komt 
het 0900-nummer definitief te vervallen. De huisartsendienst 
raadt patiënten aan om het juiste nummer te programmeren 
in de telefoon. De huisartsendienst vindt het niet langer 
passend om het 0900-nummer aan patiënten aan te bieden. 

Henk Meussen, manager Huisartsendienst: “Wij vragen 
patiënten altijd eerst te bellen met de Huisartsenpost. 
Telefonisch kunnen we veel vragen beantwoorden.
Ook kunnen we beoordelen of een consult bij de dokter 
nodig is of dat de klacht kan wachten tot de volgende 
werkdag. Maar dan wil je niet dat patiënten extra moeten 
betalen voor het telefoontje, of ons niet kunnen bereiken 
als ze met een mobiele telefoon bellen. Daarom hebben we 
enkele jaren geleden al gekozen om gebruik te gaan maken 
van het nummer 026-3899696. 

Binnenkort willen we het 0900-nummer uit de lucht halen.
Het is belangrijk dat patiënten het juiste nummer kennen en 
het veranderen in hun telefoon of bijvoorbeeld op het briefje 
op het prikbord thuis.” 

Huisartsendienst Arnhem BV 
verzorgt de huisartsgeneeskundige 
spoedzorg gedurende avond-, 
nacht- en weekenduren. 
Naast een centrale meldkamer heeft 
de huisartsendienst drie locaties, 
waar patiënten behandeld kunnen 
worden bij spoedgevallen. 
Jaarlijks zijn er 110.000 
patiëntencontacten. Huisartsendienst Arnhem is onderdeel 
van Onze Huisartsen, de coöperatie van ca. 200 huisartsen in 
de regio Arnhem en omgeving.

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

7



8

Bingo op zaterdagavond  
Sinds juni zijn we weer gestart met de 
zaterdagavondbingo. De opkomst was 
goed, ook al waren er beperkingen, 
zoals de anderhalve meter afstand 
en het desinfecteren van de handen. 
Ook in de zomervakantie is de bingo 
gewoon doorgegaan. In september 
begint ons nieuwe seizoen en we 
hopen dan weer meer mensen te 
mogen ontvangen. De afgelopen 
keren konden we niet meer dan 40 
mensen toelaten om de zaal op de 
gewenste afstand te kunnen inrichten. 

De bingo blijft zoals u die van ons 
gewend bent. 

U speelt voor 10 euro de hele avond 
mee en er worden 10 rondes gespeeld 
van 3x kans op een geldprijs. 
Ook hebben wij een leuke loterij, met 
daarin standaard boodschappentassen 
ter waarde van 25 euro en leuke 
prijzen. Een lootje hiervoor kost 1 euro 
per stuk. 
De jackpot mogen we niet vergeten, 
die kost 1,50 euro per stuk of 6 stuks 
voor 8 euro.

Omdat wij maar 40 mensen mogen 
toelaten moet u zich opgeven voor 
de bingo. U kunt dan een speciaal 
nummer bellen om plaatsen te 

reserveren (06-13769365). 
Op de Facebookpagina van 
wijkvereniging de Oostelaar en op 
de website www.oostelaar.nl vindt 
u steeds data en tijden, waarop via 
dit nummer plaatsen gereserveerd 
kunnen worden.

Tot slot hopen we u gauw te zien en 
er weer een gezellige avond van te 
maken.

De bingogroep 

Bingo op woensdagmiddag  
In september gaan wij als 
wijkvereniging starten met een nieuwe 
activiteit: de woensdagmiddagbingo. 
Een tijdje geleden was de bingo alleen 
voor 50-plussers, maar we willen het 
nu voor iedereen toegankelijk maken 
en voor een gezellige middag zorgen.

Elke 3e woensdag van de maand zal de bingo plaatsvinden 
in boerderij de Kroon van 13.00 – 15.30 uur; de zaal is 
open om 12.45 uur. Ook zal bij deze bingo een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar zijn. 
 
 

U kunt via het speciale nummer plaatsen reserveren (zie 
hierboven bij bingo op zaterdagavond). 

Een plankje voor de hele middag zal 5 euro kosten. 
U speelt dan mee met 6 rondes met elke ronde kans op 3 
geldprijzen/prijsjes. Bij genoeg belangstelling zullen wij ook 
een jackpotronde draaien. Ook hier houden wij ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. 
Wij hopen op genoeg belangstelling om de 
woensdagmiddagbingo tot een succes te kunnen maken.

De Bingogroep

Fietsronde van onze nieuwe wijkwethouder Bob Roelofs
Op zaterdag 3 juli is Bob Roeloefs met 
Guus van der Laak, Monja van Woensel, 
Samantha van der Linde en Thea ten 
Velde begonnen aan een fietstocht door 
de wijken de Laar West, de Laar Oost 
en Elden om kennis te maken met 
Wijkverenigingen, Cultuurclub e.d. 

Gelukkig heeft het weer zich die dag 
van de goede kant laten zien, het 
was zeer geschikt om een fietstocht 
te houden. Om 12.30 uur zaten twee 
bestuursleden en een lid van de redactie 
“Laarnieuws”, nl. Anja Spanbroek, 
Annie Folman en Ineke Bretz te 
wachten bij Boerderij de Kroon. 
 
 
 

Na een korte kennismakingsronde 
hebben we plaats genomen aan de 
ronde stenen tafel bij de speeltuin.

Bob Roelofs wilde weten wat de 
Wijkverenging allemaal organiseerde en 
kreeg daar een uitgebreide uitleg over 
van Anja, met aanvullingen van Annie 
en Ineke.  Hij vertelde daarna dat er 
in de Laar West ook weer ruimtes zijn 
waar activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. Dit om vooral de wijkdelen de 
Laar West en Oost dichter bij elkaar te 
brengen. Zijn voorstel was om ook daar 
activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld 
om en om met boerderij De Kroon,  
zodat ook de Laar West zich daar meer 
bij betrokken kan voelen. 
 

Er is veel gesproken over de ideeën 
die ieder heeft om dit te realiseren. 
Daar zullen we nog een keer nader op 
terugkomen. 

Na het gesprek zetten de dames en 
heren de fietstocht weer voort om 
nader kennis te maken met mensen in 
een andere wijk van Arnhem.

Een uitgebreidere kennismaking van 
het bestuur van wijkvereniging de 
Oostelaar met Team Leefomgeving zal 
in september plaatsvinden.



Workshop droogbloemenhanger
Voor de workshop van 
oktober gaan wij een 
leuke hanger maken, waar 
je lang plezier van kan 
hebben. We omwikkelen 
een metalen ring met 
jutetouw en steken daarna 
droogbloemen in het touw. 
We gaan met verschillende 
droogbloemen werken, 
zoals tarwe, lavendel, 
gedroogde berenklauw en 
ook natuurlijk verschillende 
frisse kleuren

.

Wanneer: 
dinsdag 12 oktober
 
Tijd: 
19.30 – 22.00 uur  

Kosten:  
€ 20,00 voor leden en   
€ 25,00 voor niet-leden 

Opgeven:  
vanaf 30 augustus tot 
uiterlijk 14 september 

Bij:  
Elvira Benerink,  
06-44503444

Workshop bloementasje 
Deze workshop hebben 
we al twee keer moeten 
annuleren; we gaan ervan 
uit dat het deze keer wel 
door kan gaan. 

Basis is een ronde placemat, 
waar we een soort tasje 
van maken, met hengsels 
van touw. Hierin komt een 
houten bakje met oasis. 
Dit gaan we opmaken met 
bloemen, besjes enz. Het 
bakje kun je steeds weer 
opnieuw opmaken of zet er 
kleine plantjes in. 

Wanneer: 
dinsdag 14 september

Tijd: 
19.30 – 22.00 uur

Kosten:  
€ 22,50 voor leden en 
€ 27,50 voor niet-leden

Opgeven: 
vanaf 30 augustus tot 
uiterlijk 6 september

 
Bij:  
Ineke Bretz, 06-31960079

Reserveer in uw agenda: Pubquiz!
PubQuiz De Laar - vrijdagavond 5 november - aanvang 20.00 uur. Doe mee met deze pubquiz in boerderij de Kroon! 
Een leuk en spannend vragenspel met teams uit de Laar Oost en de Laar West!

Wat is een pubquiz? 
Een PubQuiz wordt gespeeld door verschillende teams tegen elkaar door middel van het het 
beantwoorden van vragen in diverse rondes. Een team bestaat uit 4 spelers. 
Een PubQuiz bevat meerdere vragenrondes. Elke ronde heeft een thema, bijvoorbeeld: 
Fotovragen, Muziek, Actualiteiten enzovoorts. Kortom: Wat weet u eigenlijk over uw wijk, 
uw stad en hoe staat het met de algemene kennis?

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

Aanmelden 
in verband met het Covid-19 virus zullen wij ons houden aan de RIVM-  richtlijnen! Wij handhaven 1,5 m afstand en 
kunnen daarom maar maximaal 40 mensen verwelkomen. Hiermee stellen wij maximaal 10 groepen samen!

U kunt zich aanmelden als team (max 4 personen) of individueel (u wordt dan in een groep geplaatst).
Voor uw deelname vragen wij een kleine bijdrage van € 2,- p.p.
Eigen consumpties meebrengen is niet toegestaan! Alleen in de pauze kunt u een drankje halen of naar het toilet. 
Tijdens de Quiz moet u op uw plaats blijven zitten. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij de ingang maakt u gebruik van de 
desinfecterende gel.

Opgave kan alléén per tel: 06-45282667  - wees er snel bij!  –
 
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 3 november 2021! 
Dit alles onder voorbehoud van eventuele nieuwe coronarestricties!!
 
Deze activiteit voor bewoners van de Laar West en de Laar Oost wordt u aangeboden door:
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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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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



Dromen over morgen
Hoe ziet jouw ideale, energiebewuste buurt eruit? 
Op donderdag 1 juli gingen zeven buurtbewoners met die vraag 
aan de slag in boerderij De Kroon. De deelnemers droomden onder 
leiding van ‘AANjager’ Kirsten Kramer in een prettige sfeer over een 
toekomst waarin alles mogelijk is. 
Daarna gingen zij aan de slag in tweetallen: de één vertelde zijn/haar 

droom, de ander maakte een tekening van dat toekomstbeeld. Toen ieders droom met 
de groep werd gedeeld, bleek dat er verrassend veel overeenkomsten waren in hoe de 
deelnemers hun ideale energiebewuste wijk zagen.

In de ideale energiebewuste wijk:  
• wekken we duurzame energie op, maar gebruiken 
we ook goede isolatie en deelauto’s 
• moet iedereen mee kunnen doen, ongeacht de 
grootte van de portemonnee  
• worden acties gezamenlijk opgepakt met de buren 
• dragen mensen hun kennis en ervaring over naar buurtgenoten en volgende generaties 
• is er veel groen en is de straat klimaatbestendig ingericht 
De workshop krijgt een vervolg met als thema: “Wake up: van droom tot concreet idee”. 
Deze wordt komend najaar georganiseerd. Iedereen is welkom mee te doen. 
Deelname aan de eerste workshop is hiervoor géén vereiste. 
Was je er de vorige keer niet bij en ben je enthousiast geraakt?  
Meld je aan!

Aanmelden kan via de volgende link:      
https://tinyurl.com/workshopdle         of de QR-code:

Werkgroep De Laar Schoon
Op zaterdag 18 september doet 
De Laar Schoon mee aan de 
World Clean Up Day! Wij nodigen 
jullie van harte uit hieraan mee te 
doen. Wij starten om 10.30 uur 
bij sporthal De Laar West aan de 
Brabantweg en sluiten daar om   

 12.00 uur af met een broodje.

Speciaal voor de kinderen is er een afvalbingo en een quiz. 
Daarmee kan je aan het eind leuke prijsjes winnen! 
Doe je mee? Vraag je vriendjes ook!

Erger jij je ook zo aan zwerfafval? Of wil je graag 
meehelpen aan een schone wijk? Je bent van harte 
welkom! Wij beschikken over materialen, maar heb je al 
een grijpstok, neem deze dan graag mee! Geef je je dan 
even op via delaarschoon@gmail.com.
Graag tot 18 september!

Met vriendelijk groet,
Werkgroep De Laar Schoon.

Op zoek naar een wandelmaatje?
Je wilt meer bewegen omdat je gezonder wilt leven en 
actiever bezig wil zijn. Dat is makkelijker én gezelliger als 
je dat samen met iemand doet! Voldoende bewegen hoeft 
helemaal niet zo intensief te zijn. Wandelen is hier een 
goed voorbeeld van.

SWOA maakt de match!
Met wandelmaatjes brengt SWOA 
mensen met elkaar in contact die 
graag wandelen. Wij kijken of iemand 
in jouw buurt zich ook heeft aangemeld. Ook kijken we of 
jullie wandelwens overeenkomt: een klein ommetje of een 
lange afstandswandeling? Op basis daarvan maken wij een 
koppeling.
Let op: Bij de wandelmaatjes hebben wij geen vrijwilligers 
of deelnemers. We leggen hier puur het contact tussen 
Arnhemse inwoners die gezellig met elkaar op pad willen. 

Aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/wandelmaatje, mail 
naar maatjes@swoa.nl of bel met 026-3272266. Vergeet 
bij aanmelding niet door te geven: je naam + achternaam, 
telefoonnummer, adres, eventuele bijzonderheden en jouw 
voorkeur voor een wandeling: een kort ommetje of een 
lange(re) route.   
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Ontmoetingsruimte in De Laar
Nieuwe ontmoetingsruimte
Elkaar ontmoeten in De Laar? 
Als gemeente Arnhem vinden wij 
het belangrijk dat iedereen de kans 
krijgt om mee te doen. Om deze 
reden stelt Team Leefomgeving 
De Laar-Elden binnenkort een 
ruimte beschikbaar voor 
wijkactiviteiten voor en door 
bewoners van De Laar. 
De voormalige buitenschoolse 
opvang aan de achterzijde van 
Sporthal De Laar, Brabantweg 
115, is een prachtige ruimte 
voor wijkgenoten om elkaar te 
ontmoeten. De ruimte beschikt 
over diverse lokalen en een grote 
tuin. 

Beschikbaarheid en gebruik 
De ruimte is nu nog leeg. 
Vanaf september willen we deze 
gaan inrichten en in overleg is de 
ruimte dan ook beschikbaar. 
We bieden deze ruimte gratis aan 
voor wijkgerichte activiteiten op 
het gebied van ontmoeten, leren, 
spelen en sport. Samen kijken we 
of de activiteit geschikt is voor deze 
ruimte. 

Heeft u een idee voor 
activiteiten en de tuin?
Wij zijn benieuwd naar uw 
ideeën/initiatieven om de 
ontmoetingsruimte te vullen met 
diverse sociale activiteiten. Denk 
bijvoorbeeld aan het inrichten 
van de (moes)tuin, het spelen 
van spellen (binnen of buiten) 
voor jong en oud, boekenclub 
bijeenkomst, creatieve activiteiten 
of simpelweg gezamenlijk een 
kopje koffie drinken. 
Misschien wilt u ons wel helpen 
met het inrichten van de ruimte, 
wilt u met een groepje het beheer 
vormgeven of gaat u graag aan 
de slag in de tuin.
Iedereen is van harte welkom!

Open-dag en inspiratie voor 
een naam? 
Als de coronamaatregelen het 
toestaan organiseren we in oktober 
een open-dag, waarop u de ruimte 
kunt bezoeken. We houden u 
hiervan op de hoogte via social 
media en de wijkwebsite. Tijdens 
deze open-dag, maar ook per 
e-mail, ontvangen we graag uw 
suggestie voor een passende naam 
voor de ontmoetingsruimte. Laat 
het ons weten en wellicht staat 
uw winnende naam straks op de 
gevel! 

Enthousiast?
Staat u nu al te springen om uw 
idee aan te dragen dan horen 
we dat uiteraard graag! Laat 
het ons weten via delaar-elden@
leefomgevingarnhem.nl

Rozetje in De Laar
We hebben nog meer leuk nieuws! U heeft net 
gelezen dat we in september starten met de nieuwe 
ontmoetingsruimte, maar dat is niet alles. Begin 2022 start 
Rozet samen met de brede school aan de Brabantweg – 
basisscholen De Expeditie en De Laarakker - een Rozetje in 
en voor de wijk De Laar. Hoe bijzonder is dat?! In de school 
kunt u straks terecht voor het lezen van de krant, het lenen 
of inleveren van boeken voor jeugd en volwassenen, het 
ophalen van gereserveerde materialen, het volgen van een 
cursus maar natuurlijk ook om gezellig een bakje koffie te 
drinken met elkaar. 

Ontwerp ideeën gezocht 
Stap voor stap krijgt het Rozetje vorm. Na de zomer 
gaan we als eerste aan de slag met ‘De Verhalenkamer’ 
(wijkbibliotheek), naar een idee van Doornroos 
imagineers. Voor de Verhalenkamer zijn we op zoek naar 
ontwerpideeën, geïnspireerd op de afgebeelde collage. 
Mocht u een mooie kastomlijsting of meubelstuk weten, 
mail uw ontwerp naar 
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl.

Vrijwilligers gezocht 
Na de zomervakantie gaan we voor deze plek op zoek naar 
vrijwilligers, die een actieve bijdrage willen leveren aan 
het creëren van de Verhalenkamer. Ook voor de andere 
onderdelen van het Rozetje in De Laar en de nieuwe 
ontmoetingsruimte zoeken we vrijwilligers. Houd hiervoor 
de berichtgeving in de gaten. 

    Wijkwethouder Bob Roelofs:
    “Mooie ontwikkelingen op weg naar het 50-jarig bestaan van de wijk in 2024.” #trotsopmijnwijk #trotsopdelaar
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Make My City Proud! 
Leeftijdscategorie: 10 t/m 18

Kom allemaal de start van het nieuwe schooljaar vieren op 4 september met 
watergames bij sporthal De Laar, Brabantweg 115! 
Doe kleding aan die nat mag worden, neem je waterpistooltje en handdoek mee en glijden maar! 
Daarnaast zullen er vette urban activiteiten plaatsvinden georganiseerd door Commongroundgym. Doe mee en ervaar hoe 
het is om te freerunnen, tricken of een dancebattle te doen. We verzorgen bovendien een gezonde snack powered by 
iSprout. Houdt onze sites in de gaten hoe laat de activiteiten zullen plaatsvinden! 

https://commongroundgym.nl/  
www.sportinarnhem.nl 

Overlast Rijkerswoerdse Plassen
Ervaart u overlast van de Rijkerswoerdse plassen? Dan kunt u hiervan een melding maken. 

Geluidsoverlast
• Voor geluidsoverlast kunt tussen 06:00 en 22:00 uur terecht bij Uiterwaarde. Bel hiervoor naar 0344 68 16 44  of kijk op 
   www.uiterwaarde.nl voor meer informatie.
• Voor geluidsoverlast na 22:00 kunt u een melding maken bij de politie via 0900-8844.
• U kunt uw klacht ook melden bij de gemeente Overbetuwe. Uw melding komt dan bij handhaving terecht. 

Verkeersoverlast in de wijk 
• Ervaart u verkeersoverlast in de wijk van bezoekers van de Rijkerswoerdse plassen? Dan kunt u hiervoor een melding 
   maken via Melding of klacht openbare ruimte op de website www.arnhem.nl 

Organiseren ontmoeting of helpen van Arnhemmers in 2021?
Subsidie Burgerkracht helpt.
Organiseert u een activiteit in uw wijk of voor de hele stad, 
waarbij bewoners elkaar (digitaal) ontmoeten? Wilt u iets 
doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt u ook 
in 2021 gebruik maken van de subsidieregeling Burgerkracht. 
Met Burgerkracht wil de gemeente Arnhem inwoners helpen 
om activiteiten te organiseren die het leven in de stad fijner of 
mooier maken. 

Vraag de subsidie aan voor een activiteit die eenmalig 
plaatsvindt, zoals het organiseren van een ontmoeting voor 
kwetsbare ouderen in uw wijk. Met de subsidie kunt u 
bijvoorbeeld eten en drinken kopen. U kunt de subsidie ook 
aanvragen voor een activiteit of initiatief waar u en andere 
inwoners vaker gebruik van kunnen maken. Zoals het maken 
van ontmoetingsplek.

Hulp bij uw plan of idee
Heeft u leuke ideeën voor Arnhem en kunt u hulp gebruiken 
bij het opstellen en uitvoeren van uw plan dan kunt contact 
u opnemen met de Ideeënmakelaars, AdviesBrigade of 
Praktische Zaken. Zij denken met u mee, zoeken uit, 
adviseren, en verbinden u graag aan de juiste mensen en 
organisaties om uw idee tot een succes te maken.

Voor meer informatie en voorbeelden van activiteiten 
en initiatieven die zijn georganiseerd met hulp van de 
subsidieregeling Burgerkracht kunt u terecht op 
www.onderaf.nl

Online aanvragen
Heeft u al een uitgewerkt idee en wilt u Burgerkracht 
aanvragen, ga dan naar: www.arnhem.nl/burgerkracht
Meer info
Heeft u nog vragen over Burgerkracht? Neem dan contact op 
met Marjolijn van der Kemp. Zij is bereikbaar via
marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl
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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 en ook in dit wijkblad, pagina 13. 

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
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Bob Roelofs, de nieuwe wethouder van De Laar - interview  
Sinds 31 maart 
jl. is Bob Roelofs 
de nieuwe 
wijkwethouder 
van De Laar. 
Hij heeft een 
achtergrond 
in studies 

geschiedenis en maatschappijleer, 
was jarenlang docent, zat rond 2000 
enige jaren in de Gemeenteraad 
en werkte de afgelopen jaren als 
griffier bij Provinciale Staten van 
Gelderland. Hij wil de sfeer van de 
wijk proeven en kennismaken met 
betrokken bewoners die zich inzetten 
voor een prettige leefomgeving in 
de wijk. Afgelopen 3 juli maakte hij 
daartoe een fietsronde door de Laar 
samen met de wijkmanagers Thea 
ten Velde en Monja van Woensel 
en stadsdeelmanager Milly Kors. 
Tijdens deze ronde werden diverse 
mooie projecten bezocht die vanuit 
bewonersinitiatieven gerealiseerd zijn, 
welke projecten er nog in de planning 
staan, en de bewoners die deze 
projecten mogelijk maken. Hieronder 
een interview met de wethouder. 

Wat is uw indruk van De Laar na 
het fietsrondje? Waren er bepaalde 
projecten die opvielen? 
“Het is een mooie groene wijk, een 
rustige wijk, vol in het groen na al 
die regen die we hadden enkele 
weken terug. En ja, we kwamen langs 
pareltjes van projecten, verbeteringen 
die echt verschil maken. Opvallend zijn 
daarbij de mensen die het initiatief 
nemen. Die missen iets in hun buurt 
en komen dan met een plan, voor 
een moestuin, een speeltuin, een 
heel mooie groene border, een 
waterput, bijenhotel, enzovoort. 
Het is inspirerend deze mensen te 
spreken. Daarbij mag De Laar heel 
blij zijn met de werkgroepen die er 
zijn, bijvoorbeeld de werkgroep De 
Laar Schoon, en ook bijvoorbeeld de 
werkgroep cultuur met die mooie 
kunstroute. Als wethouder zie ik 
dat gelukkig op meerdere plekken 
buurtbewoners geregeld het zwerfvuil 
opruimen. Algemeen wordt het als 
heel prettig ervaren als de naaste 
woonomgeving vrij is van blikjes en 
dergelijke. Maar het blijft toch bizar 
dat mensen hun eigen troep laten 
liggen.”   

Je ziet in De Laar steeds meer 
verkamering. Daar is wetgeving op 
gekomen. Maar is het een idee 
om een quotum te stellen aan de 
hoeveelheid verkamering die in de 
wijk is toegestaan?  
“Een quotum is nu nog niet 
mogelijk. Dat heeft te maken met 
eigendomsverhoudingen. Ook in het 
wijkprogramma De Laar 2021 is er 
over te lezen. Het heeft in ieder geval 
grote aandacht van politiek Arnhem. 
De Gemeente vindt het een slechte 
ontwikkeling.”  

Het Wijkplatform is helemaal 
verwaterd. Is het een idee om te 
proberen het nieuw leven in te 
blazen? De Laar heeft ruim 12.000 
bewoners. Dat moet toch draagvlak 
geven voor een Wijkplatform?
“Ik zou het zeker toejuichen. Het 
kan een goed aanspreekpunt zijn 
naar de Gemeente toe. Misschien is 
het mogelijk dat afgevaardigden van 
werkgroepen er in plaats nemen. 
En ook de wijkagent. En iemand 
van team leefomgeving, en van de 
wijkvereniging. Als het lukt met het 
wijkplatform, dan ben ik er heel graag 
de eerste keer bij, bij de vergadering, 
en dan neem ik gebak mee.”

In heel Nederland stijgen de 
prijzen van huren. Dat kan mensen 
in de problemen helpen die in 
oorspronkelijk sociale huurwoningen 
wonen, maar die door verkoop van die 
woningen aan grote beleggers tegen 
rap stijgende huren aankijken. Heeft 
dit de aandacht van de Gemeente?
“Ja, daar is zeker aandacht voor. Ook 
over dit onderwerp is kortgeleden 
in de gemeenteraad een motie 
aangenomen. Sociale huur moet weer 
sociaal worden.”

De Laar is in vergelijking met andere 
wijken wat karig bedeeld wat betreft 
voorzieningen. Is het een idee om met 
een enquête te peilen wat mensen 
missen in de wijk?
“Ja, dat is een goed idee. Je kan 
het koppelen in de opmaat naar het 
50-jarig bestaan van de wijk in 2024. 
Het Wijkplatform zou dat kunnen 
organiseren in samenspraak met het 
Team Leefomgeving. In het kader van 
burgerparticipatie is het van belang 
om ook in bijvoorbeeld het opstellen 
van de vragen in de enquêtes de 
wijkbewoner te betrekken.”  

We gaan waarschijnlijk een toekomst 
tegemoet met extreme hittegolven 
en stortbuien. Veel groen werkt dan 
koelend en is goed voor de verwerking 
van water. Maar is het een idee om 
dit meer aan mensen uit te leggen? 
Dat zij begrip krijgen voor bijvoorbeeld 
bladval in hun tuin als klein ongemak 
bij een groene omgeving?
“Ja, die bewustwording is altijd 
belangrijk. Daar moet permanent 
aandacht voor zijn. En daar is ook geld 
voor. En het is actueel, zie maar die 
overstromingen in Limburg, Duitsland 
en België. Mensen moeten begrijpen 
dat zo’n heel groene woonomgeving 
goed is voor de leefkwaliteit, ook in 
de toekomst met extremen in hitte en 
regenval.”  
  
Er gaat informatie van de wijk naar 
de Gemeente en omgekeerd van de 
Gemeente naar de wijk. Toch merk 
je weleens dat men de weg niet 
weet naar bijvoorbeeld het Team 
Leefomgeving. Is het een idee om met 
een jaarlijkse brief van de Gemeente 
mensen te informeren over het 
bestaan van wijkblad, wijkwebsite, 
sociaal wijkteam, enzovoort?
“Vanuit de Raad wordt er nu extra 
ingezet om een goed PR-beleid te 
ontwikkelen naar de wijken, maar 
zo’n brief, daar zit wel een prijskaartje 
aan. Ook is het de vraag of mensen 
die brief wel openen. Het zal verder 
onderzocht moeten worden wat nu 
eigenlijk werkt, welke communicatie 
effectief is. Je kan dat ook proberen 
te achterhalen met die enquête 
natuurlijk.” 

Als er plannen zijn wat betreft 
bouw of verbouw van delen van de 
wijk, mogen de wijkbewoners dan 
meedenken? Mogelijk hebben zij 
goeie ideeën.
“Nou, ze moeten juist meedenken. 
Althans, uitgangspunt is de 
participatie van de wijkbewoner bij 
wat er allemaal gebeurt in hun wijk 
en dat zij zich daarover uitspreken. 
Dat geeft draagvlak, dat geeft goeie 
ideeën en het geeft betrokkenheid. 
Ik heb al heel wat plannen gezien, 
waarbij de inbreng van de bewoner 
een heel positieve rol heeft gehad. 
Wat heet, het plan is gewoon 
beter geworden. Dus ja, denk mee, 
interesseer je voor wat er gebeurt in je 
wijk.”
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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

 

 

We denken er liever niet te vaak aan maar er komt een tijd 
dat wij een dierbare moeten missen. 
Na een overlijden komen er namelijk veel vragen en valt er veel 
te regelen. 
 
Uitvaartzorg Jasmijn kan u daarbij helpen. 
 
Onze uitvaartleiders zijn niet aan tijd gebonden en 
ondersteunen U met persoonlijk en praktisch advies.  
Zij helpen U bij het maken van keuzes en zorgen dat het 
geregeld wordt, zodat U later met mooie gedachten terug kan 
denken aan de uitvaart. 
 
En bent U elders verzekerd ? Geen probleem, ook dan bent u 
van harte welkom. 

Bel:  026-7853182  of ga naar uitvaartzorgjasmijn.nl 

 



Veilig ouder worden. 
De wijkcoach denkt hierover graag met u mee! 
Heeft u vragen of problemen waar 
u zelf niet uitkomt? Bij de wijkteams 
in Arnhem kan iedereen terecht voor 
ondersteuning en advies. Dichtbij, 
gewoon in de wijk. De coaches van de 
Arnhemse wijkteams denken graag 
met u mee. Loopt u tegen problemen 
aan die te maken hebben met ouder 
worden en het gevoel van toenemende 
afhankelijkheid van anderen. Ook hierbij 
denken wij als wijkcoach graag mee.

Het is fijn als mensen uit uw eigen 
vertrouwde omgeving ondersteunen bij 
zaken die lastiger worden om te doen 
of te regelen. Soms knaagt er echter 

een gevoel dat er iets in het contact 
niet klopt en dat er naast de fijne hulp 
ook dingen gebeuren, die niet zo fijn 
zijn. Het gevoel van afhankelijkheid 
en schaamte kan u dan tegenhouden 
om er met iemand over te praten.
De wijkcoach is er ook in die situaties 
voor u. Graag komen we bij u thuis om 
samen te kijken of er iets in uw situatie 
verbeterd kan worden. Vanzelfsprekend 
gaat de wijkcoach vertrouwelijk met uw 
informatie om. 

Het kan zijn dat u al contact heeft 
(gehad) met een wijkcoach vanwege 
voorzieningen vanuit de WMO, het 

inzetten van huishoudelijke hulp of 
bijvoorbeeld om mee te denken als u 
betalingsachterstanden heeft. Dan is 
het goed om te weten dat diezelfde 
wijkcoach er ook voor u is om u te 
helpen bij problemen op het gebied 
van toenemende afhankelijkheid en 
veiligheid.  

U kunt ons telefonisch bereiken op ons 
algemene nummer 088 - 226 00 00.
Kijk op www.wijkteamsarnhem.nl voor 
meer informatie of als u liever digitaal 
een afspraak met een coach wilt 
inplannen.

Arnhem in 2040: wat vindt u belangrijk?
Hoe ziet de gemeente Arnhem er in 
de toekomst uit en hoe wilt u wonen, 
leven en werken? De afgelopen tijd 
hebben inwoners, organisaties en de 
gemeente Arnhem samen gewerkt aan 
de omgevingsvisie. Het ontwerp van 
de omgevingsvisie voor de gemeente 
Arnhem ligt er. De gemeenteraad is 
benieuwd wat u ervan vindt. Laat 
daarom uw mening horen. 

Hebben we in de toekomst meer groen 
met meer speelplaatsen in de straat? 
Moeten we langer lopen voor de 
parkeerplaats van onze auto? Kiezen 
we voor het wonen in hoogbouw, en 
zo ja waar? De omgevingsvisie geeft 
antwoord op deze vragen. Hierin staan 
plannen over toerisme, recreatie, sport, 
werken, klimaat, wonen, verkeer en 
energie. 2040 klinkt nog ver weg en 
toch beginnen we daar vandaag mee. 

Door bijeenkomsten, een stemwijzer, 
een scholenproject en vragenlijsten is 
duidelijk geworden wat u belangrijk 
vindt voor de toekomst van Arnhem. 
Dankzij deze input heeft het college een 
ontwerp omgevingsvisie opgesteld. 
Nu is het de beurt van de 
gemeenteraad. Zij gaat in september 
het gesprek aan met het college 
over de ontwerp omgevingsvisie. 
De gemeenteraad gaat de 
omgevingsvisie vaststellen, maar kan 
deze ook aanpassen. Daarom wil de 
gemeenteraad weten hoe u over de 
visie denkt. De visie vindt u op: 
www.arnhem.nl/omgevingsvisie-raad. 

Uw mening
Wat vindt u van de visie? Voelt u zich 
thuis in Arnhem 2040? Wat moet meer 
aandacht krijgen of juist geschrapt 
worden? Mist er iets? Laat vooral 

uw mening horen! Dat kan op drie 
manieren: 
• Stuur een e-mail naar 
omgevingsvisie@raad.arnhem.nl. 
Dit kan tot 9 september. 
• Doe mee met de bijeenkomst op  
7 september op het stadhuis (behalve 
als het door corona niet mogelijk is. 
Dan houden we de bijeenkomst digitaal 
via MS-teams). Meld u aan vóór 
30 augustus via 
omgevingsvisie@raad.arnhem.nl
• Neem contact op met een raadslid of 
fractie.

Alle meningen en ideeën worden 
verzameld en neemt de gemeenteraad 
mee in het gesprek met het college om 
de omgevingsvisie vast te stellen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.arnhem.nl/omgevingsvisie-raad.

Mediatrefpunt Arnhem-Zuid, cursussen in het najaar
De Windows 10 
groepscursussen 
(basis, verkenner en 
veiligheid, de cloud, 
android voor telefoon) 
starten in september. 
Er zijn nog een beperkt 
aantal plaatsen 
beschikbaar. Meer 

informatie: https://
mediatrefpuntarnhem-
zuid.nl/ 

Inloopochtenden  
We kunnen u helpen 
bij hulpvragen 
m.b.t. uw computer, 
laptop, tablet of 

smartphone tijdens 
inloopochtenden op 
dinsdag- en 
vrijdagochtend  
van 9.30 tot 11.30 
uur. Meld u op 
telefoonnummer: 
06 – 1290 3490 aan 
met uw vraag, zodat 

we een afspraak 
kunnen maken.

Ondersteuning aan 
huis 
Dit gaat uit van uw 
vragen, wensen en 
problemen. De docent 
komt bij U thuis.

Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u 
bellen naar Pieter Eilers 
telefoonnummer: 
06 - 1290 3490 of 
e-mail naar: info@
mediatrefpuntarnhem-
zuid.nl 

Oplossing van geldstuk kunstje van bladzijde 5 
Buig het papier samen als op de tekening. Buig de uiteinden van het papier naar elkaar toe. De 2-euro munt 

zal dan door de veel bredere sleuf vallen, zonder dat het gat groter is gemaakt. ’t Is maar een weet! 
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Maak kennis met Serengeti

www.schuytgraafoptiek.nl

Serengeti staat bekend om de technisch meest geavanceerde 
glazen die als enige drie belangrijke functies bieden in één glas.

Meekleurend (Photochromic)
De glazen passen zich aan de lichtsituatie aan. Ze worden donkerder 
bij fel zonlicht en lichter bij donkere omstandigheden. 

Blauwlichtfilter (Spectral Control Filter®)
Iedere kleur wordt individueel gefilterd en het schadelijke blauwe Iedere kleur wordt individueel gefilterd en het schadelijke blauwe 
licht maar liefst voor 95%. Het Spectral Control Filter® beschermt de 
ogen tegen het blauwe licht en zorgt voor een goed contrast.

Minder schittering (Polarization)
Het zonlicht wordt herschikt zodat er een rustig beeld ontstaat. De Het zonlicht wordt herschikt zodat er een rustig beeld ontstaat. De 
polarisatiefilm zit tussen twee lagen glas in, waardoor deze laag niet 
kan slijten of beschadigen. Het merendeel van de Serengeti glazen is 
gepolariseerd.

Benieuwd geworden naar de collectie? Kom deze dan gerust eens
bekijken in onze winkel.



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

Deze jonge Vlaamse gaai bewoog 
instinctief niet toen ik hem op het 
tegelpad tegen kwam.

Zijn ouders waren zeker op voedsel 
jacht. De Vlaamse gaai, ook wel 
schreeuwekster genoemd, is een 
opvallend gekleurde kraaiachtige. 
Hij eet insecten, rupsen en slakken. 
Met zijn sterke snavel hakt de gaai 
gaten in slakkenhuizen en eierschalen 
en worden bodem, dierenpoep en 
menselijk afval doorwoeld. Bramen, 
frambozen en lijsterbessen, kleine of 
jonge zangvogels en eieren behoren 
ook tot zijn dieet. 
In de herfst stopt een Vlaamse gaai 
eikels in de grond als wintervoorraad. 
Hij neemt een mierenbad om zich 
van luizen te ontdoen. Met gespreide 
vleugels en staart gaat hij op een 
mierenhoop zitten. De mieren spuiten 
mierenzuur (methaanzuur) op zijn 
veren om de indringer te verjagen. 
Dat helpt om van de parasieten af te 
komen.

Ludieke ontstress methode
In de rubriek Lezers helpen lezers van 
de Gelderlander stond :
Diegene die maandag 21 juni 
mijn fiets heeft gestolen bij 
ouderencentrum De Loohof in Zetten 
kan bij mij de sleutel van de fiets 
ophalen. 
De gedupeerde had zijn 
e-mail adres erbij vermeld.
Zou de boosheid van de 
gedupeerde door zijn/haar 
ludieke oproep voor de 
fietsendief gezakt zijn?

Jeugd en ouderdom (schrijver Oscar Wilde)

Het is absurd om over de 
onwetendheid van de jeugd te praten. 
De enige mensen naar wier mening 
ik nu met enige eerbied luister, zijn 
mensen die veel jonger zijn dan ikzelf. 
Zij schijnen mij vooruit te zijn.

Teveel koeienmelk in Nederland? 
Maak er ook kleding van!  
De kledingindustrie 
kan tot een milieu- 
vriendelijker proces 
komen om kledij 
te maken door 
het gebruik van vezels vervaardigd 
uit melk. De laatste jaren wordt de 
techniek met de melkvezel weer als 
een nieuwe ontdekking in de media 
genoemd. 
Het is echter geen nieuw idee, want in 
de jaren 30 ontwikkelde de chemicus 
Antonio Ferretti de techniek om van 
het eiwit Caseïne uit melk een vezel 
te maken. De melkvezel kreeg de 
naam lanintal. Tijdens de oorlogsjaren 
werden de vezels, omwille van 
schaarste aan natuurlijke vezels, 
gebruikt voor het vervaardigen van 
kledij. Toen de normale kledingvezels 
(o.a. van katoen) weer leverbaar 
werden, is de methode van melkvezels 
in onbruik geraakt. 
Van melk een kledingvezel maken:
De melkvezels zijn gemaakt van melk 
die niet geschikt is voor consumptie. 
Het gaat om zure melk, die boeren 
niet meer kunnen verkopen. 
De producent filtert de eiwitten uit de 
melk en maakt hier zachte, glanzende 
vezels van. Na het spinnen en weven 
van deze vezels ontstaat een stof. 
Aan de productie van deze stof 
komen weinig chemicaliën te pas. Het 
produceren van textiel uit melk heeft 
nog een voordeel: er is veel minder 
water nodig. 
Een kilo katoen maken, 
kost 20.000 liter water. 
Voor een kilo melkstof 
is maar twee liter nodig. 
Voor een als zijde 
aanvoelend zomerjurkje is 
maar zes liter melk nodig.

Rekensom waar altijd 64 uitkomt. 
Neem een willekeurig getal in je 
gedachten. Vermenigvuldig dat met 4. 
Nu dat nieuwe getal door 2 delen en 
de uitkomst met 16 vermenigvuldigen. 
Verdubbel dat en deel het door het 
gedachte getal. En....er komt 64 uit!
Voorbeeld: je neemt het getal 3, 
vermenigvuldig met 4 = 12; deel 
door 2 dat wordt 6; die uitkomst 
met 16 vermenigvuldigd wordt 96. 
Nu daarvan het 
dubbele is 192, 
gedeeld door 3 
(het gedachte 
getal) wordt 64. 
Gezien?
Probeer het maar 
eens met andere 
getallen.

September: “Nederland luistert 
maand”
Mens en maatschappij Stichting 
Nederland Luistert (NLL) is een 
beweging die je bewust wil maken 
dat er in elk gesprek tussen mensen 
iets nieuws te leren valt. Die je 
nieuwsgierigheid wil prikkelen. Durf 
jij het aan? Luisteren en je mening en 
perspectief laten uitdagen?

Nederland Luistert is ontstaan uit 
een behoefte van Irene Göttgens en 
Corine Jansen om praktisch betekenis 
te geven aan het concept ‘Luisteren’ 
en polarisatie en vervreemding van 
mensen ten opzichte van afwijkende/
andere meningen te bestrijden met 
nieuwsgierigheid.
Door inwoners uit Nederland 
gedurende de maand september 
a.s. te stimuleren om bewuster te 
luisteren naar andere perspectieven, 
streeft Nederland Luistert ernaar om 
de wederzijdse verbinding tussen 
Nederlandse burgers en onze eenheid 
in verscheidenheid te versterken. 
Zodat wat ons verbindt ons versterkt, 
en wat ons verdeelt ons verrijkt, als 
Nederland en als mens.

Nationale initiatiefnemer 
Stichting Nederland Luistert

Website https://nederland-luistert.nl/
E-mail   corine@corinejansen.com
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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

Zaterdagavondbingo 
19.30 uur
Anja Spanbroek 
11 sept, 9 okt, 13 nov, 
11 dec (kerstbingo)

Nieuw: 
woensdagmiddagbingo
Elvira Benerink, 381 85 56
elke 3e woensdagmiddag 
van de maand
van 13.00 – 15.30 uur

 

Koffie-ochtend SWOA/WV

10.00 – 12.00 uur
elke woensdagochtend 

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

Breien voor goed doel
10.00 – 12.30 uur
7 en 21 sept, 5 en 19 okt, 
2, 16 en 30 nov, 14 en 
28 dec

Creatieve workshops 
19.30 – 22.00 uur
Elvira Benerink, 
06-44503444 
Ineke Bretz, 06-31960079
14 sept, 12 okt, 9 nov, 
16 dec

Mandala tekenen
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 381 85 56 
Ineke Bretz, 06-31960079
6 en 20 sept, 4 en 18 okt, 
1, 15 en 29 nov

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

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), 06-82487471 en 06-82571416
Peuterspeelzaal De Trommelaar
Brabantweg 115, 381 43 89

Wijkteam Elden/De Laar
Kantoor: De Gelderse Poort, Mr. E.N. van Kleffensstraat 12
6842 CV Arnhem, 088 – 226 00 00
Team Leefomgeving De Laar -Elden
Kantoor: De Gelderse Poort, Mr. E.N. van Kleffensstraat 12
6842 CV Arnhem, delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
Thea ten Velde, 06 31 11 49 53
Paul Beltman, 06 44 15 83 44
Monja van Woensel, 06 31 10 80 28
Samantha van der Linde, 06 25 10 69 83
Wijkplatform De Laar, 
delaararnhem@gmail.com,  
website: www.delaararnhem.nl
Opbouwwerk Rijnstad,                           
Kantoor: De Gelderse Poort, Mr. E.N. van Kleffensstraat 12, 
6842 CV Arnhem
Jongerencentrum Motion
 06-83072195

Storingen (gratis bellen, dag en nacht)
Liander: gaslucht, stroom-, gas- en meterstoringen,
0800-9009
Vitens: water, 0800-0359
Politiebureau Beekstraat 39
van 9.00-21.30 uur, 0900-8844
Bureau Zuid Groningensingel 94-96
Gebiedsagent Laar Oost: Bert Bloemsma
Gebiedsagent Laar West: Richard Lap
Brandweer, 355 61 11 

Noodgevallen: 112

Diëtistenpraktijk New Life
Bredasingel 54, 06-18094249
Fysiotherapie/manuele therapie 
De Laar
Ginnekenstraat 10, 381 08 00
Zeelandsingel 40, 381 69 96
Verloskundigen Praktijk Puur
Vroedvrouwen
Venlosingel 54, 3811795, www.puurvroedvrouwen.nl
Sociale raadslieden
026-3127999 (ma-vrij 9-11 u en 13-15u)
www.rijnstad.nl/hulponline
(ma - vrij binnen 24 uur antwoord)
Meldpunt Kindermishandeling, 442 42 22
Kantoor Hulpverlening
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 312 77 00
tel. spreekuur, ma+wo 9.00-11.00 uur: 312 79 99 
woensdag op afspraak via rijnstad.nl/afspraak
Raad voor de kinderbescherming
322 65 55
St. Thuiszorg Midden Gelderland
(STMG) 088 - 456 09 00
Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2
088-3556500 Afspreken 8.00-12.30 uur
Steunpunt Gaanderij
Driemondplein 1, 381 02 65
Buurtbemiddeling Arnhem
tel. 351 99 41, 06-29427944, ma-do 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl
Buurtpreventie WABP
WhatsAppBuurtpreventie De Laar Oost
Marijke Leusink AlarmAppBeheerder
06-18641091, www.wabp.nl 

Dierenarts
Dierenkliniek Arnhem Zuid-West, Woudrichemstraat 2-4, 
381 21 80
Dierenambulance, 364 91 11

Wijkcentrum en zaalverhuur 
boerderij De Kroon
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
beheer/verhuur, 9.00-16.00 uur, 381 00 69
www.boerderijdekroon.nl, info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij
Marion Klomp:  026-202 21 90
marion@zorgboerderijdekroon.nl

Medisch Centrum Insula Batavorum
Randweg 1-5
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl   381 60 11
Tandartsenpraktijk, 381 75 17
Cranio Sacraal Therapie, 06-53949073
Psychologenpraktijk, 381 77 29
Haptotherapie, 443 00 19
Huisartsenpraktijk, Bredasingel 54: 381 51 59
Huisartsengroepspraktijk De Laar
Ginnekenstraat 16, 381 05 00
Huisartsenpost Regio Arnhem
buiten kantooruren: 026-3899696
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
www.fixi.nl
Suez grofvuil, www.inzamelbalie.suez.nl
Suez afvalinzamelaar, 0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)

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

Niet levensbedreigend: 0900-0904
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ZOMER
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!



 
 

Groen op 
basisschool de 
Laarhorst 

DDaattuumm  

GGRROOEENN  

Als u langs de Laarhorst loopt ziet u gelijk dat de 
school binnen en buiten aan een groene 
leeromgeving werkt. Op het schoolplein staat een 
insectenhotel en verderop ligt een boomstam waar 
de kinderen op kunnen spelen, met daarachter nog 
een hut van takken. Binnen staan de 
vensterbanken van de lokalen van groep 5 en 6 vol 
met graslelies, drakenklimoppen en philodendrons 
en overal staan er potjes met verse stekjes . De 
groepen 5, 6 en de hal zijn door al die planten 
helemaal in een zachtgroen licht geheuld.  
Deze planten staan er echter niet voor niets. 
 

 

PPRROOJJEECCTT  BBIINNNNEENNBBOOSS  

De kinderen van de groep 5 en 6 van de Laarhorst 
zijn met een bijzonder project bezig genaamd 
‘Binnenbos’, dat zich bezighoudt met het 
verzorgen, stekken en uiteindelijk het weggeven 
van de nieuwe gestekte planten aan derden.  
Het project bestaat uit meerdere lessen waarin de 
kinderen leren welke planten er zijn, hoe ze 
planten moeten verzorgen, wat 
‘stekken’ is en hoe je dat moet doen en ten slotte 
het oppotten van de nieuwe plant. 

 
 
 
 
Het project werd door het IVN (Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid) en 
Presikhaaf Schoolmeubelen gesponsord omdat 
deze organisaties belang hechten aan 
duurzaamheid en milieu en natuurlijk het 
onderwijs een warm hart toedragen.  

VVIISSIIEE  

Het project ‘Binnenbos’ past in de visie van de 
Laarhorst. De school wil de kinderen leren om 
voor de natuur te zorgen met zicht op de 
toekomst waarin iedereen zijn steentje bij kan 
dragen om de klimaatverandering tegen te 
gaan. Mede door die visie is de school, samen 
met een aantal andere scholen, uit een groep 
van 800 geïnteresseerde scholen gekozen om 
aan dit project mee te doen.  

PPRRIIJJSS  

De Laarhorst is, samen met zeven andere 
organisaties, genomineerd voor de 
Steenbreektrofee. De Steenbreektrofee wordt 
uitgereikt door Stichting Steenbreek aan 
organisaties die met speciale projecten en 
initiatieven helpen aan een klimaatbestendige, 
gezonde en fijne leefomgeving. 
Stichting Steenbreek heeft de Laarhorst 
genomineerd voor deze trofee voor het 
vergroenen van de wijk De Laar-Oost in 
Arnhem. Volgens Stichting Steenbreek heeft de 
school hieraan bijgedragen door het 
vergroenen van het schoolplein en door 
projecten als het Binnenbos te doen.  
Wanneer de prijs uitgereikt 
wordt is nog niet bekend.   
 
 


