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Nieuw “Fong Sho”
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

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem
Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do:
dinsdag:
vrij-za-zo:
Alle feestdagen:

14.00 tot 21.30 uur
gesloten
13.00 tot 21.30 uur
13.00 tot 21.30 uur

Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.

Heeft u een feestje thuis of op het bedrijf? Onze Cateringservice wil dit graag voor u verzorgen!

babygroep
peutergroep
BSO

Je ziet ze groeien.
skar.nl
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Van de redactie
Deze editie van Laarnieuws staat vol met activiteiten en initiatieven, die gelukkig weer
georganiseerd kunnen worden; daarbij moet iedereen zich wel aan de algemene
richtlijnen voor toegang houden (kijk voor actuele informatie op de website
www.oostelaar.nl of op Facebook).
Voor het bezorgen van de wijkbladen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bezorgers,
met name voor een paar wijkdelen in de Laar Oost. Ook voor de werkgroep van de
PubQuiz worden vrijwilligers gezocht. Zie de oproepen hiervoor in dit wijkblad.
In Laarnieuws no. 4 ontbrak bij het interview met Bob Roelofs de naam van degene die
het interview afgenomen heeft; de interviewer is Dick Broere.
Team Leefomgeving is volop bezig invulling te geven aan de voor activiteiten
beschikbaar gestelde ruimte in de Laar West. Uw ideeën daarvoor zijn welkom. Gaat u
de uitdaging aan om een naam te verzinnen voor deze locatie?
De projectgroep De Laar Schoon heeft weer een opschoondag gehouden. Een
mooi initiatief om de wijk schoon en leefbaar te houden. De projectgroep De Laar
Energiebewust houdt een bewonersbijeenkomst over de (hybride) warmtepomp.
Verder staan er nog veel interessante artikelen in deze editie, voor ieder wat wils.
Veel leesplezier!

Beste lezers van het wijkblad
De (uitgestelde) algemene ledenvergadering is 13 september geweest met helaas
een lage opkomst. Het verslag hiervan kunt u binnenkort op onze website
www.oostelaar.nl lezen en wordt ook opgenomen in Laarnieuws no. 6.
De woensdagmiddagbingo, een nieuwe activiteit die één keer per maand
georganiseerd wordt, is inmiddels gestart. Wat misschien nog leuk is om te
vermelden is dat we één keer per maand, ook op een woensdagmiddag, een
kinderbingo gaan organiseren.
Houd dus de website en onze Facebookpagina goed in de gaten om de laatste
ontwikkelingen te blijven volgen. Bent u trouwens bekend met onze vaste
activiteiten, zoals “breien voor goed doel”, de koffie-ochtend in samenwerking met
de SWOA, de inloop- en kaartmiddag enz. (zie pagina 22 onder “vaste activiteiten
wijkvereniging”)? Kom gewoon een keer kijken!

Klachten over bezorging?
redactie@oostelaar.nl

Verder zijn de coronamaatregelen weer wat versoepeld wat dus betekent dat we
weer meer mensen mogen ontvangen voor de bingo, de Pubquiz en de workshops!
Houd ook hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten.

Opzegging lidmaatschap
penningmeester@oostelaar.nl

Ondertussen zijn we druk bezig met de voorbereiding van de volgende activiteiten:
Sint Maarten, Sinterklaasfeest en een kerstmarkt.

Teksten
Ineke Bretz
Mart van der Burgh

Maar alles is nog wel onder voorbehoud van de maatregelen en of we het
organisatorisch allemaal voor elkaar krijgen. Wordt vervolgd dus.

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

Met vriendelijke groet, Dennis van der Steldt

Wilt u ook adverteren in Laarnieuws?
U vindt onze advertentietarieven op
www.oostelaar.nl/media/advertentietarieven
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Francine Oldenhuizing:

‘Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.’

Een afscheid is een bijzonder moment in het leven.
Een uiting van liefde, zorg en respect,
het begin van een dierbare herinnering.
Uw uitvaartwensen kunt u ook
van te voren bij mij vastleggen.
U kunt altijd bij mij terecht,
ongeacht of en waar u verzekerd bent.

06-438 770 77

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

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

4

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

Momenteel hebben wij voor de hele wijk twee
reservebezorgers, die ingezet kunnen worden bij (tijdelijke)
uitval van een vaste bezorger. Ook is nu bekend dat drie
vaste bezorgers eind dit jaar willen stoppen.
Op dit moment zoeken wij dringend vaste bezorgers
voor drie wijkdelen in de Laar Oost. Verder willen wij
graag ons bestand van reservebezorgers uitbreiden.

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

Speelotheek Het Speelpunt
De maand oktober staat in het teken van spelletjes bij
speelotheek Het Speelpunt. En dan is het natuurlijk ook
leuk om spelletjes uit te proberen. Die gelegenheid is er
volop tijdens de herfstvakantie! Kinderen kunnen zich t.z.t.
aanmelden om gezellig een spelletje te komen spelen met een
vrijwilliger of op eigen gelegenheid. Hiervoor wordt ruimte
vrijgemaakt in de ruimte bij de speelotheek.
Op dit moment zoeken we nog meer spel-vrijwilligers, zodat
we veel kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om mee te
doen. Heb jij een paar uurtjes over in de herfstvakantie en lijkt
het je leuk om met kinderen een spelletje te spelen?
Meld je bij ons aan als spel-vrijwilliger via info@speelpunt.nl.
Uiteraard kun je ook zelf in de herfstvakantie langs komen om
vier-op-een-rij of een ander spel te spelen én om een extra
spel te lenen om thuis te spelen.

Samen zingen tijdens de zingcafés! Zing je mee?
Na een lange tijd met veel thuis
zitten, is het tijd voor wat blijheid en
nieuwe mensen ontmoeten. Daarom
organiseert SWOA in samenwerking
met Stadscompagnie nieuwe, gezellige
wijkkoren onder de naam Zingcafés.
Wekelijks zingplezier voor iedereen!
Iedereen knapt op van samen zingen.

De effecten van zingen zijn algemeen
bekend: het verhoogt je geluksgevoel,
is gezond én vermindert stress en
pijn. Maar het is vooral heel leuk om
te doen! Op verschillende locaties in
Arnhem bieden wij jou de mogelijkheid
om mee te zingen.

Wat kun je verwachten?
Iedereen is van harte welkom om
mee te doen met de zingcafés. Onder
leiding van Adriana Jens van de
Stadscompagnie leer je spelenderwijs
allerlei liedjes in een gezellige en
ontspannen sfeer. En er is aandacht voor
hoe je kunt zingen. Want iedereen kan
zingen, ook al denk je zelf van niet. We
zingen van alles wat, voor elk wat wils
met ruimte voor persoonlijke favorieten.
In de zingcafés draait het om gezellige
ontmoetingen en zingplezier voor
iedereen. Je kunt wekelijks meedoen of
gewoon als het eens uitkomt.
Waar en wanneer kun je meedoen?
• Arnhem-Zuid: Zingcafé
Kronenburg/Vredenburg
De Petersborg, Slochterenweg 40
Elke vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00
uur; inloop: 13.30 - 14.00 uur
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Aanmelden & Kosten
Deelnemen kan op twee manieren:
• Je kunt gewoon eens meedoen bij één
van de zingcafés en per keer betalen.
Kosten: € 2,50 per keer of € 1,60 met
Gelrepas
• Je wordt lid, zodat ook kunt
meedoen met andere Stadscompagnie
activiteiten.
Kosten: € 10,- per maand of € 6,50 met
Gelrepas
Aanmelden bij de Stadscompagnie via
https://stadscompagnie.nl/aanmelden
Meer informatie?
Neem contact op met Stadscompagnie
via 06–442 16196 of
info@stadscompagnie.nl
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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!
Het is heel erg schoon!
Aardige en gezellige
mensen!
Leuke en huiselijke
wachtkamer!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:00 uur – 17:00 uur
08:00 uur – 17:00 uur
08:00 uur – 20:00 uur
08:00 uur – 17:00 uur
08:00 uur – 17:00 uur

Dyany, 13 jaar

Iedereen is welkom en we denken met u mee!

Hunnenveld 38 · 6846 CP Arnhem · 026 - 3831328
www.tandartsschuytgraaf.nl
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Sint Maarten

Sinte , Sinte Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sinte Maarten aan

Liedjes, lichtjes, lekkers

Op donderdag 11 november is het weer Sint Maarten.
Dat betekent dat de kinderen met lampionnen, al
zingend langs de deuren komen. Natuurlijk hopen zij
dat u de deur voor hen opendoet, naar hun liedjes
luistert en ze als beloning iets lekkers (snoep of fruit)
geeft. Wij hopen dat u mee wilt helpen deze vrolijke
traditie in stand te houden.
Hoe? Door de kinderen niet
teleur te stellen. De Sint
Maartensoptocht betekent
namelijk voor veel kinderen
een feest!
Om de kinderen niet onnodig voor gesloten deuren te
laten staan, vragen wij u een kaarsje of waxinelichtje
aan te steken en voor het raam te zetten, als de
kinderen bij u welkom zijn. Zij weten dan waar ze
kunnen aanbellen. Tijdens de
optocht zijn vrolijke kinderliedjes
te horen, zodat u de kinderen al van
verre kunt horen aankomen.

De route die dit jaar gelopen wordt, is als volgt:
Start bij boerderij De Kroon – rechts Randweg
(fietspad) – rechts Bingelradepark – links
Bingelradestraat – rechts Gronsveldstraat –
rechts Venlosingel – rechts Herkenboschstraat –
pleintje rondlopen– rechts Gronsveldkade – links
Gronsveldkade – rechts Bingelradepark – via fietspad
Randweg weer terug naar boerderij De Kroon.
Bij zeer slecht weer wordt de route ingekort.
De optocht duurt ongeveer drie kwartier. Bij
terugkomst in boerderij De Kroon krijgen de kinderen
limonade met wat lekkers en voor de ouders is
er koffie. Deelname is gratis. De wijkvereniging
zorgt voor begeleiding, maar de ouders blijven zelf
verantwoordelijk voor hun kinderen.
Verzamelen vanaf 17.45 uur bij boerderij
De Kroon (achteringang). Vertrek om 18.00 uur.

Gezien de omstandigheden kunnen zaken gewijzigd worden.
Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website www.oostelaar.nl en de Facebookpagina.

Workshop kerstcreatief
Het is inmiddels traditie geworden om in november al iets
voor de Kerst te maken. Dit jaar is de keus gevallen op een
kersttoef. Hiervoor wordt kerstgroen en ander groen, dat
mooi indroogt, gebonden tot een toef. Verder verwerken
we hier nog dennenappels, een kerstklok, eventueel andere
decoratie en een snoertje lampjes in.
De foto hiernaast geeft een indruk van zo’n kersttoef. De te
gebruiken materialen hangen af van wat we op dat moment
al kunnen inkopen en kunnen verschillen van die op de foto.
Wanneer:
dinsdag 9 november
Kosten:		
€ 22,50 voor leden en € 27,50
		voor niet-leden
Waar:		
boerderij De Kroon, deel I en II
Tijd:		
19.30 – 22.00 uur
Opgeven:
vanaf 18 oktober tot uiterlijk 28 oktober
Bij: 		
Ineke Bretz, 06-31960079
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Wijkruimte De Laar
Elkaar ontmoeten in De Laar? Dat kan,
behalve in wijkcentrum/zorgboerderij
De Kroon, ook in de wijkruimte aan
de Brabantweg 115. Deze prachtige
ruimte achter de sporthal is bedoeld
om wijkgenoten te ontmoeten. Hier
kunnen bewoners van De Laar van
elkaar leren en bouwen aan een wijk
waar iedereen zich thuis voelt en
mee kan doen. Deze ruimte wordt
beschikbaar gesteld door het Team
Leefomgeving. Als gemeente Arnhem
vinden wij het belangrijk dat elke
inwoner zich thuis voelt in zijn of haar
eigen wijk.
Al kennisgemaakt met de nieuwe
ontmoetingsruimte in De Laar?
Op 2 oktober openden we onze
deuren voor de eerste keer. Samen
met Rozet, Sportbedrijf Arnhem en
Rijnstad hebben we een gevarieerd
programma neergezet vol dans,
muziek en kennismaken. Een mooie
eerste ontmoeting. Ook wijkvereniging
De Oostelaar en actieve vrijwilligers uit
de wijk hebben bijgedragen aan deze
middag. Namens en voor bewoners
van De Laar stelt Team
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Leefomgeving De Laar-Elden deze
ruimte beschikbaar. De ruimte beschikt
over 4 lokalen (zie plattegrond) en een
grote tuin. Heeft u de wijkruimte nog
niet gezien, kom vooral eens langs. De
eerste activiteiten zijn er al van start
gegaan!
Heeft u een idee voor activiteiten
en de tuin?
De wijkruimte biedt veel
mogelijkheden voor de wijk, daarom
bieden we deze ruimte gratis aan voor
wijkgerichte activiteiten op het gebied
van ontmoeten, leren, spelen en sport.
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën/
initiatieven om een mooi programma
samen te stellen met diverse sociale
activiteiten, waar iedereen mag
aansluiten en mee kan doen. Denk
bijvoorbeeld aan het inrichten van
de (moes)tuin, het spelen van spellen
(binnen of buiten) voor jong en oud,
boekenclubbijeenkomst, creatieve
activiteiten of simpelweg gezamenlijk
een kopje koffie drinken. Samen kijken
we of de activiteit geschikt is voordeze
ruimte.

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!
Denk mee voor een passende
naam
We hebben het over een ‘wijkruimte’.
Dat is een soort werktitel. Deze
mooie ruimte, die vanuit de wijk
gevuld wordt met activiteiten en
samenzijn, verdient natuurlijk een
eigen, passende naam. We nodigen
u uit om deze naam te bedenken.
Uit de ingezonden namen, wordt
een selectie gemaakt. Daarna volgt
een stemronde. Wellicht staat uw
winnende naam straks op de gevel!
Enthousiast?
Ideeën, activiteiten of een voorstel
voor een goede naam? Dan horen
we dat graag! Laat het ons weten via
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

Op naar 50 jaar De Laar
De Laar is al sinds 1974 officieel een Arnhemse woonwijk.
De wijk is gegroeid, veel is bijgebouwd, maar ook veel is
behouden. Het is een prachtige ‘bloemkool’-wijk met veel
groene oases. Een wijk die gezien mag worden en waar veel
bewoners fijn wonen.
In 2024 viert de wijk het vijftigjarig bestaan. Het woord ‘Laar’
betekent woeste grond, moerassig land. Vroeger was de wijk
opgedeeld in twee delen (De Laar Oost en De Laar West),
tegenwoordig spreken we over één wijk De Laar.
Graag nodigen we de inwoners uit de wijk uit om met ons de
mooie plekken, gebouwen, kunstwerken, waar u maar aan
denkt in de wijk en de bijzondere plekjes waar je elkaar kan
ontmoeten, samen sporten, bewegen of prettig kan wonen
en opgroeien in De Laar te delen.
Vertel ons uw mooie, leuke en wetenswaardige verhalen uit
de wijk. Wij willen dit gaan bundelen en samen brengen we
zo de schatkamer van De Laar in beeld. Samen zijn we De
Laar, een wijk waar we trots op zijn!
Wij horen graag van u via
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

Maaien
We krijgen veel vragen over het maaibeleid, daarom lichten
we graag wat toe. Het gaat steeds slechter met de insecten
in Nederland. Om te zorgen voor meer biodiversiteit, maaien
we minder vaak. Hierdoor ontstaat er een grotere variatie aan
bloemen, kruiden, bijen en vlinders.
Al na een jaar minder maaien, verschijnen er meerdere
kruidensoorten en meer bloemen. In de loop van het
maaibeleid neemt dit verder toe. Op de bijen, vlinders en
andere insecten die erop op af komen, komen weer vogels af,
zoals de koolmees: die de eikenprocessierups eet. Bovendien
houdt de hogere begroeiing het vocht vast; alles blijft langer
groen en koeler.
We maaien de graskruiden ecologisch. Dat wil zeggen dat
we wat plukken of stroken van de kruiden laten staan.
Het ziet eruit alsof er een dronken maaier aan de gang is
geweest, maar de waarheid is dat dit waardevolle schuil- en
voedselplekken zijn voor insecten en andere dieren.
Gazons maaien we vaker, namelijk 16x per jaar, omdat
deze vaak worden gebruikt om te spelen, te picknicken en
te voetballen. Staat het gras op het trapveldje in uw buurt
te hoog? Of mag het gazons in uw wijk juist minder vaak
gemaaid worden? Laat het ons weten via Fixi (.nl of de app).
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Aanmelding lidmaatschap
Wijkvereniging “De Oostelaar”
Naam:……………………………………..
Adres:……………………………………..
Postcode:………….Geb.datum:………….
Tel.nummer:……………………………….
Email: ……………………………………..
is een toonaangevende praktijk op het gebied van:

- Huidverbetering met laser
Littekenbehandeling, bijv. acné, brandwonden, chirurgie,
pigment- en ouderdomsvlekken,
rimpelbehandeling, verfijnen huidstructuur en poriën
- Huidverjonging en -verbetering
Microneedling voor gelaat en lichaam
- Definitieve ontharing
IPL “Ellipse” bij het consumentenprogramma “Kassa” als beste
uitgekomen
Elektrisch ontharen
- Behandeling van couperose, bloedblaasjes, fibromen, steel- en
ouderdomswratten
- Behandeling van acné en probleemhuiden
- Medische camouflage van huidaandoeningen
- Figuurcorrectie
- Voeding & Beweging
- Permanente make-up

Gezinslidmaatschap
Alleenstaandelidmaatschap

Handtekening:

€ 16.00
€ 8.00

Datum:

Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”, Randweg 2
MARIBEAU medisch schoonheidsspecialist in dermatologie, voeding &
6845
AC Arnhem
(tav wijkvereniging)
beweging behandelt
alle huidtypes.
Wij zijn gediplomeerd
en werken samen
met de zorgverzekeraar
voor definitieve ontharing, behandeling van acné,
Email:
penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com
medische camouflage van huidaandoeningen en voedingsadvies.
Girorek:
NL07
INGB
0002 7430
54
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.
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Reserveer in uw agenda

mber

nove
Vrijdagavond 5

Aanvang 20:00

uur

PubQuiz De Laar
Doe mee met een leuk en spannend vragenspel in boerderij de Kroon, met teams uit de Laar Oost en West!
Wat is een PubQuiz?
Een PubQuiz wordt gespeeld door verschillende teams tegen elkaar, door middel van het beantwoorden van vragen in diverse
rondes. Een team bestaat uit 4 spelers. Een PubQuiz bevat meerdere vragenrondes. Elke ronde heeft een thema, bijvoorbeeld:
Fotovragen, Muziek, Actualiteiten enzovoorts. Kortom: Wat weet 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!
In verband met het Covid-19 virus zullen wij ons houden aan de RIVM-richtlijnen.
Nadere berichtgeving omtrent toegang volgt op de website www.oostelaar.nl of op Facebook.
Aanmelden:
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,- per persoon.
Eigen consumpties meebrengen is niet toegestaan! Alleen in de pauze kunt u een drankje halen of naar het toilet.
Tijdens de PubQuiz 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!
Deze activiteit voor bewoners van de Laar West en de
Laar Oost wordt u aangeboden door:

OPROEP
Vrijwilligers gezocht om mee te helpen bij de organisatie van de PubQuiz
De organisatie van de Pubquiz zoekt twee vrijwilligers om de werkgroep te versterken bij de voorbereiding.
Bij voorkeur vrijwilligers uit de Laar West of de Laar Oost.
Aanmelden kan per telefoon: 06-45282667
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Sinterklaas bezoekt De Laar
Optocht door de wijk
Op zaterdag 20 november is het weer zover! Sinterklaas
komt naar De Laar, samen met zijn pieten. Eerst maakt hij een
rondgang door de wijk, begeleid door zijn pieten en heel veel
kinderen met papa’s en mama’s en natuurlijk ook opa’s en
oma’s. De muziekband zorgt tijdens de optocht voor vrolijke
Sinterklaasmuziek. Kinderen, die als “sintje” of “pietje”
verkleed in de optocht meelopen, kunnen een prijsje winnen.
De optocht start om 12.30 uur in de Bingelradestraat.
Om plm. 13.30 uur zal de hele stoet bij winkelcentrum
Oostburgwal aankomen, waar Sinterklaas verwelkomd wordt.

Prijsuitreiking
kleurplatenwedstrijd en
hulpsinterklaasjes en
hulppietjes
Als Sinterklaas eenmaal op het podium zit, maakt hij bekend
wie de kleurplatenwedstrijd van de winkeliers gewonnen
heeft. Daarna roept hij de leukste “sintjes” en “pietjes” bij
zich om ook aan hun een prijsje uit te reiken.
Houd dus je rugnummertje bij de hand en lever dit na de
prijsuitreiking in. Wie weet win jij een prijsje!
Kleurplaten zijn bij de Jumbo af te halen. Houd de
aankondiging hiervoor in de winkel in de gaten.

Route Sinterklaasoptocht door de wijk
START: 12.30 uur in de Bingelradestraat
Venlosingel uitlopen
linksaf Meliskerkestraat

rechtsaf Venlosingel

Randweg oversteken

langs de scholen

Hoedekenskerkestraat

helemaal uitlopen tot Randweg

rechtsaf fietspad op

rotonde via zebrapad oversteken

rechtdoor fietspad Brabantweg

uitlopen tot fietspad Kroonse Wal

rechtsaf fietspad op

rechtsaf Bredasingel

linksaf plein bij winkelcentrum op

AANKOMST: aldaar plm. 13.30 uur.

12
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op zaterdag 20 november
Feest in boerderij De Kroon voor kinderen die hun schoen
gezet hebben
Om 15.00 uur begint het feest in boerderij De Kroon voor
kinderen van 0 – 10 jaar, die hun schoen hebben gezet. Eén
ouder per kind is welkom.
Voordat Sinterklaas binnenkomt maken alle pieten, samen
met de kinderen, er alvast een vrolijk feestje. Limonade en
speculaas horen daar natuurlijk ook bij.
Als Sinterklaas eenmaal binnen is kunnen kinderen, die dat
willen, een liedje komen zingen of met Sinterklaas op de
foto. Ook worden de kinderen, die een prijsje gewonnen
hebben met versierde schoenen, op het podium geroepen.
Daarna gaat Sinterklaas, samen met de pieten, de gevulde
schoenen uitdelen.
De zaal is open vanaf
14.30 uur en het feest
duurt tot ongeveer
16.30 uur.
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Wil je meedoen aan het feest in de boerderij? Dan moet
je wel de dag ervoor je schoen zetten; dat kan alleen
wanneer je de onderstaande bon uiterlijk 14 november
in de brievenbus bij boerderij De Kroon stopt. Je kunt de
bon ook bij de beheerder van de boerderij of bij bistro ‘t
Kroontje halen. De bon kan eveneens vanaf de website
www.oostelaar.nl geprint worden.
Op vrijdag 19 november kun je tussen 17.00 – 18.00
uur de schoen inleveren bij boerderij De Kroon
(bijbouw). Als je de schoen mooi versiert, kun je
hiermee een prijsje winnen.
Het Sinterklaasfeest is een samenwerking tussen
ondernemers Oostburgwal, wijkcentrum De Kroon en
wijkvereniging De Oostelaar.
Gezien de omstandigheden kunnen zaken gewijzigd
worden. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze
website www.oostelaar.nl en op de Facebookpagina.

13

rm
Wijkplatfo

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.

14
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Support your locals!
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Opgroeien
Zit je niet lekker in je vel en heb je vaak ruzie met
je ouders? Gaat het niet goed op school? Heb je
problemen met alcohol, drugs, geld of gamen en wil
je daar wat aan doen? Vraag je je af wat je allemaal
moet regelen als je 18 wordt? Erover praten helpt!
Vaak lucht het op als je je verhaal kwijt kunt bij een goede
vriend, een mentor, een familielid of iemand anders die je
vertrouwt. Kun je bij niemand in je omgeving terecht of
vind je het lastig om een bekende om hulp te vragen, dan
kun je ook terecht bij het wijkteam. De wijkcoach luistert,
denkt met je mee en geeft advies, zodat je weer grip krijgt
op je leven.

Je kunt direct een afspraak
maken met een wijkcoach van
jouw wijkteam op
www.wijkteamsarnhem.nl
maar ook school, het
jongerencentrum of de huisarts
kunnen je in contact brengen
met een wijkcoach. Vind je het spannend of lastig om zo’n
eerste gesprek alleen te doen met een wijkcoach, dan kan
dit ook samen met een vertrouwenspersoon, leerkracht of
jongerenwerker.

World CleanUpDay
Zaterdag 18 september deed
de Laar Schoon mee aan
World CleanUpDay.
Gelukkig stond onze
werkgroep er niet alleen voor
en kwamen er meer mensen
uit de wijk aanfietsen. Top dat
zij ons kwamen helpen.

Wil je ook meedoen met een opschoondag?
Volg ons op Facebook (De Laar Schoon) of let op de
aankondigingsborden in de wijk. Materialen nodig om zelf
aan de gang te gaan? Mail naar delaarschoon@gmail.com

Deze keer hebben we een stuk Bredasingel
schoongemaakt. En hoewel het meeviel qua plastic flesjes
- statiegeld werkt! - hebben we met elkaar weer heel wat
afval van straat gehaald. Veel blikjes, snoepwikkels, glazen
flessen en zelfs een wc-bril.
Voor de kinderen was er een
quiz met drie vragen en een
zwerfafvalbingo.
Uiteindelijk werden de kinderen
éénmalig beloond met een kaartje
voor een thuiswedstrijd van
Vitesse!
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Schildersbedrijf
Dave Kemp
childersbedrijf
Dave Kemp

oor al uw
binnen
en buiten
schilderwerk
Voor
al uw
binnen
en buiten schilderwerk
Bel voor een vrijblijvende offerte

Huissen
Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708
Email: f.kemp1@chello.nl
www.kempschilderwerken.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte

Aanmelding lidmaatschap
Bel
voor 11
een vrijblijvende
offerte
Wijkvereniging
“De Oostelaar”
Heukelompad

6845 EL Arnhem
Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708
Heukelompad 11
Naam:……………………………………..
Email: f.kemp1@chello.nl
6845
EL Arnhem
www.kempschilderwerken.nl
Adres:……………………………………..

Tel: 026 – 8480303
Postcode:………….Geb.datum:………….
Mob: 06 – 14231708
Email: f.kemp1@chello.nl
Tel.nummer:……………………………….
www.kempschilderwerken.nl

Email: ……………………………………..

TEL:

026-3234951

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

Gezinslidmaatschap
Alleenstaandelidmaatschap
Handtekening:

€ 16.00
€ 8.00

Kijk voor meer informatie over de vestigingen en een
vrijblijvende rondleiding op www.partou.nl.

Datum:

Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”, Randweg 2
We denken er liever niet te vaak aan maar er komt een tijd
6845 AC Arnhem (tav wijkvereniging)
dat wij een dierbare moeten missen.
Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com
Na een overlijden komen er namelijk veel vragen en valt er veel
Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54
te regelen.

Uitvaartzorg Jasmijn kan u daarbij helpen.
Yoga

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
Yoga welkom.
van harte
Bel:

18

026-7853182

of ga naar uitvaartzorgjasmijn.nl

Bewonersbijeenkomst over (hybride) warmtepompen
Aardgas raakt op, wordt duurder
en is slecht voor het klimaat. Er zijn
veel verhalen over warmtepompen,
maar ook onduidelijkheid over
in welk geval dit een verstandig
alternatief is. En kan het nu al,
of laten we toch maar 10 jaar
wachten?
De Laar Energiebewust organiseert op donderdag
18 november van 19:30-21:00 een bewonersbijeenkomst over
dit onderwerp in Boerderij De Kroon. Spreker Jan van Rooijen
is expert op het gebied van warmtepompen en oprichter van
Warmtepompvergelijker.nl.

Na deze avond heeft u een goede basiskennis over de
voordelen en nadelen van deze techniek. Ook zullen
bewoners van De Laar vertellen over hun ervaring met hun
eigen (hybride) warmtepomp. Kortom, als u in dit onderwerp
geïnteresseerd bent, schuif vooral aan!
In het kort:
- Wat:
- Wanneer:
- Waar:

informatieavond over (hybride) warmtepompen
donderdag 18 november van 19:30-21:00
Boerderij De Kroon (Randweg 2)

Hij zal in duidelijke taal o.a. de onderstaande zaken
toelichten.
- Waarom zou ik een warmtepomp (niet) willen?
- Hoe werkt een warmtepomp?
- Welke soorten warmtepompen zijn er?
- Wat is een hybride warmtepomp?
- Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?
- Wat zijn de kosten van een warmtepomp?
- Hoeveel kan ik besparen?
- Is waterstof een beter alternatief?

De Eetkamer gaat weer van start! Schuif jij aan voor een maaltijd?
Enige tijd lag de Eetkamer stil i.v.m. corona. Maar per
13 september gaat de Eetkamer weer van start!
Bij de Eetkamer ben je van harte welkom om samen met
wijkgenoten te komen genieten van een heerlijke maaltijd in
een gezellige, ontspannen sfeer. De gezonde en verse maaltijd
bestaat altijd uit een voor-, hoofd- en nagerecht.
Kosten
Je betaalt € 6,50 per maaltijd (met GelrePas € 4,-).

Aanmelden
Reserveren gaat centraal via De Gaanderij: 026-3810265 of
Gaanderij@swoa.nl , graag uiterlijk een week van tevoren.
Speciale (dieet)wensen? Geef deze door bij je aanmelding!
De Eetkamer
is een
samenwerking
met Vitanos.

Locatie en tijden
De Gaanderij, Driemondplein 1 (Elderveld):
iedere maandag en woensdag van 12.30 – 14.00 uur

Creatieve denktankers gezocht! (herhaalde oproep)
Wijkvereniging de Oostelaar zoekt creatieve denktankers
voor ons nieuw op te richten activiteitengroepje. Deze willen
we samen met één bestuurslid oprichten, om activiteiten te
bedenken. Na goedkeuring van het bestuur kunnen deze
activiteiten voorbereid worden en verwachten we van jullie dat
je meehelpt om een leuke activiteit realiseerbaar te kunnen
maken. Het gaat er ons om dat onze wijkbewoners plezier
kunnen beleven.
Vind jij het leuk om met ons mee te denken bij het bedenken
van activiteiten? En vind je het een uitdaging om met een
budget activiteiten te kunnen voorbereiden?
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Dan komen we graag met jou in contact voor een
kennismakingsgesprek, om ons activiteitengroepje hopelijk te
kunnen uitbreiden!
Eén van de uitdagingen zal de organisatie zijn van
feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de
wijkvereniging (maart 2023).
Heb je interesse, dan kun je een e-mail sturen naar
info@oostelaar.nl .
Wim van Wijk
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Nieuw in onze collectie
Made in France
Creatief, innovatief en zeer eigentijds, het Franse merk J.F. Rey
onderscheidt zich door de visuele kracht van zijn modellen,
met een oneindig kleurenpalet dat elk montuur een absoluut
unieke stijl geeft.
Exclusief
J.F. Rey is heel kieskeurig als het op materialen aankomt. Zo
komt het titanium uit Japan en is het acetaat afkomstig van de
Italiaanse fabrikant Mazzuchelli, het toonaangevende bedrijf op
dit gebied. Dit acetaat wordt bovendien vervaardigd in kleuren en
patronen waarvan J.F. Rey de exclusiviteit heeft.
Benieuwd geworden naar de collectie? Kom deze dan vrijblijvend
bekijken in onze winkel, de koffie staat voor u klaar!

www.schuytgraafoptiek.nl

Van de hak op de tak
Geliefde en gehate leden van de
duizendknoopfamilie
Rabarber
De Chinezen hebben dit gewas, uit de
Aziatische steppen, al 5000 jaar terug
als geneesmiddel in cultuur gebracht.
Vanaf omstreeks 1900 wordt in
Nederland rabarber als groente
gekweekt. De stelen zijn eetbaar,
de bladeren zijn giftig.
Snij de stelen in 2 cm stukken, kort
koken in wat water tot de stukken
geheel in vezels uit elkaar vallen.
Af laten koelen, wat suiker er bij. In de
koelkast koud laten worden. Dan heb
je een lekker fris toetje aan dit geliefde
familielid. Doe er wat kalk bij als je het
toch nog te zuur vindt.
Japanse Duizenknoop
Een alles overwoekerend onkruid,
rampzalig voor je tuin. Het kan
enorme schade toebrengen.
De wortels laten zich nergens door
tegenhouden en kunnen zich een weg
banen door hekwerk, muren, asfalt
en zelfs bouwwerken ontwrichten.
Gemeenten geven grote bedragen
uit aan de bestrijding van dit gehate
familielid.

De volwassen plant is goed te
herkennen aan de op bamboe lijkende
stengels en het schildvormige blad.
De plant kan tot wel 4 meter hoog
worden. Witte of roze bloemen sieren
de plant in augustus en september.
In de winter sterft de plant af.
Coming Out Day maandag elf
oktober
Coming Out oftewel uit de kast
komen. Het moment waarop een
lesbienne, homo, biseksueel of
transgender voor haar of zijn seksuele
voorkeur uitkomt. Op Coming Out
Day wordt er, met het oog op meer
acceptatie van homoseksualiteit,
speciaal aandacht gegeven aan
dit moment. Ondanks dat deze
bijzondere dag al vanaf 1988 bestaat,
wordt het pas sinds 2009 jaarlijks in
Nederland gevierd
De wintertijd
begint altijd op de laatste zondag van
oktober, nu dus de 31e.

Mart v.d. Burgh

Geboortegolf
Thuiswerkende stellen zorgden voor
een geboortegolf in coronajaar 2021.
T/m juni zijn meer baby’s geboren
dan in diezelfde periode 2020, blijkt
uit cijfers van het CBS. Of dat in
onze gemeente ook zo is? Even in de
cijfers van Arnhem duiken. Ja, ook in
Arnhem zijn er meer baby’s geboren!
Arnhem
Het eerste half jaar van 2021 zijn er in
Arnhem 816 baby’s geboren. Dat zijn
er 45 meer dan het aantal geboren
baby’s in het eerste half jaar van 2020.
Toen werden er namelijk 771 baby’s
geboren; een stijging van 5,8 %.
Nederland
Hoe zit dat landelijk gezien? Januari
t/m juni 2021 werden 86.189
kinderen geboren, terwijl dat er vorig
jaar 81.640 waren. Dat betekent
een stijging van 5,6%. Bij het CBS
is Tanja Traag hoofdsocioloog en zij
vertelde aan zorgnieuwssite Skipr:
“Veel ouders zien deze coronaperiode
blijkbaar als een goed moment om
kinderen te krijgen.” Volgens Tanja
speelt mee dat het makkelijker is om
voor een pasgeboren kind te zorgen
als je thuiswerkt.

De op asperges lijkende stengels
komen begin april uit de grond.
De plant groeit snel.
Om je te helpen herinneren of de klok
nou een uur voor of achteruit verzet
moet worden kun je het volgende
ezelsbruggetje gebruiken:
• In het najaar -als het winter wordtgaat niet alleen het weer, maar ook de
klok een uur achteruit.
Eigenlijk is dit juist onze standaardtijd
Zo kun je lekker een uurtje langer
slapen.
Vraagje: waarom moet de klok
eigenlijk een uur achteruit? Omdat we
hem eind maart een uur vooruit gezet
hebben om energie te besparen.
Het voorstel in 2018 van de Europese
Commissie, om de zomer- en
wintertijd af te schaffen, is vroegtijdig
aan het winterseizoen begonnen want
het zit al in de ijskast.
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Honderdduizenden automobilisten
krijgen via hun navigatiescherm de
boodschap om extra op hun snelheid
te letten nu de scholen weer zijn
begonnen. Het is een proef van het
ministerie, waar aanbieders Waze,
TomTom en Flitsmeister aan meedoen.
In augustus en september vallen bijna
twee keer zoveel slachtoffers onder
12-jarige scholieren die fietsend
naar school gaan dan in andere
maanden. Snelheidsvermindering
door gemotoriseerd verkeer is één van
de effectiefste maatregelen om de
veiligheid van scholieren in het verkeer
te vergroten.
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Agenda
wijkcentrum De Kroon

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
9 okt, 13 nov, 18 dec
(kerstbingo)
Nieuw:
woensdagmiddagbingo
Elvira Benerink,
06-44503444
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
elke vrijdagmiddag
Breien voor goed doel
10.00 – 12.30 uur
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, 20
dec (kerstworkshop)

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

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

Mandala tekenen
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079
18 okt, 1, 15 en 29 nov

Wie, wat, waar

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

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)

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
Niet levensbedreigend: 0900-0904
Noodgevallen: 112

LAARNIEUWS

Wijkblad voor De Laar

HERFST
OP DE
WOONBOULEVARD

ARNHEM

IEDERE ZONDAG

OPEN

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

Nu zeer voordelig
proeven!

Thuis uit eten!
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!

Runderlapje in jus
met bloemkool en
aardappelpuree

Slechts

¤ 3,99
per
maaltijd!

Nasi goreng
met kipsaté

Macaronischotel

Ook
natriumarm
of glutenvrij,
ar de
informeer na n!
mogelijkhede

Runderhachee
met rode kool en
aardappelen

Grootmoeders kippannetje
kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen

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

Wij wensen u alvast smakelijk eten!
*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.
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Inlooploket klimaatadaptatie opent in Molenplaats Sonsbeek
Voor vragen over het klimaatbestendiger maken van je
huis, tuin en buurt kun je voortaan op woensdagmiddagen
van 13.00 – 16.00 terecht bij Arnhem Klimaatbestendig in
Molenplaats Sonsbeek. Wil je weten welke maatregelen je
kunt nemen tegen wateroverlast, hitte en/of droogte? Of
meer informatie over subsidiemogelijkheden of tips voor
een klimaatbestendig tuinontwerp? Dan ben je hier aan het
juiste adres.

Noodzaak & oplossingen
We krijgen ook in Arnhem steeds meer te maken met
weersextremen door klimaatverandering. De afgelopen
zomers waren extreem warm en we hebben de afgelopen
jaren te kampen gehad met tijden van droogte. Door het
heuvelachtige landschap dat onze gemeente zo mooi
maakt, hebben lagergelegen wijken helaas ook last van
veel afstromend regenwater bij hevige buien. Gelukkig
zijn er allerlei maatregelen die zowel de gemeente als
burgers kunnen nemen om met deze gevolgen van
klimaatverandering om te gaan. Van kleinere maatregelen
zoals het aansluiten van een regenton en het weghalen
van tegels tot grotere maatregelen zoals het aanleggen van
een groen dak of het planten van bomen; er zijn tal van
mogelijkheden.

Het vergroenen van onze leefomgeving is zowel goed
tegen hitte als droogte als wateroverlast. Meer groen
heeft daarnaast nog andere voordelen: het is goed voor
de biodiversiteit, zuivert de lucht en heeft een positieve
invloed op onze fysieke en psychische gezondheid. Het
vergroenen van de buurt wordt daarnaast vaak als een
leuke en verbindende activiteit gezien. Er zijn zeer actieve
bewonersgroepen in onder andere het Spijkerkwartier, het
Arnhemse Broek, Malburgen en Rijkerswoerd, die samen
zorgen voor een groenere en leefbaardere stad.
Arnhem Klimaatbestendig helpt
Platform Arnhem Klimaatbestendig
is verbinder tussen inwoners,
organisaties en de overheid.
Ze maken het klimaatbestendiger maken van
de leefomgeving makkelijk en behapbaar door
stappenplannen, tips en verwijzingen naar lokale
ondernemers. Op verschillende locaties in de stad kom je
hun folders tegen. Ze organiseren daarnaast Klimaatcafés,
online programma’s en ondersteunen initiatieven met
materialen zoals de Watertafel en de Klimaatregelenborden.
Verder staat op www.arnhemklimaatbestendig.nl
een projectkaart met groene Arnhemse projecten ter
inspiratie. Vanaf woensdag 1 september breidt Arnhem
Klimaatbestendig haar aanbod uit met een wekelijks te
bezoeken inlooploket.
Bezoek het inlooploket
Heb je na het bezoeken van de website nog vragen of
wil je persoonlijk advies? Kom dan op woensdagmiddag
tussen 13.00 en 16.00 langs bij Molenplaats Sonsbeek.
Aanmelden is niet nodig. In de toekomst zullen ook
speciale gasten bij het inlooploket aanwezig zijn. Denk
daarbij aan een subsidie-editie met gemeente Arnhem of
sessies met lokale tuinontwerpers voor een persoonlijk
klimaatbestendig tuinadvies. Deze speciale edities zullen
worden aangekondigd via www.arnhemklimaatbestendig.nl

