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Nieuw “Fong Sho”
EEN RESTAURANT MET MEER ORIGINELE CHINESE SPECIALITEITEN EN BIJZONDERE MENU’S

Grandioos
Kerstbuffet op 1e en 2e Kerstdag!
Speciale actie op zaterdag en zondag:
Diverse speciale Chinese en Indische gerechten incl. dranken*!

(*Exclusief gedestileerde dranken en likeuren)
Chinees-Indisch
buffet met ongeveer 20 gerechten:
Onbeperkt
Volwassenen: eten
€ 27,50voor
p.p.

€ 12,

Kinderen
t/m 1050
jaarKinderen
: € 14,50
Volwassenen
voor
tot p.p.
10 jaar € 6,50
Het Kerstbuffet wordt vanaf 16.30 uur geserveerd.
Reserveren
gewenst
/ niet geldigis
opgewenst)
feestdagen
(Telefonisch
reserveren

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

Openingstijden:
Openingstijden:
Ma:
14.00 - 21.00
ma-wo-do:
Di:
Gesloten
dinsdag:
Wo: 14.00 - 21.00
vrij-za-zo:
Do: 14.00 - 21.00
Alle feestdagen:

Vrij
t/m tot
zo: 21.30
13:00 - uur
21:00
14.00
Feestdagen:
13:00
- 21:00
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
Terugkijkend is het een wisselend jaar geweest, waarbij we in het begin van dit jaar
weinig kopij hadden van activiteiten en bijzonderheden vanuit de wijk. Langzaam maar
zeker zijn er weer dingen opgepakt. Resultaat hiervan is te zien in deze editie.
Foto omslag: Geesje v.d. Burgh.
Zeker met de feestdagen in aantocht staan er weer gezellige activiteiten op stapel,
zoals kerstmarkten (bij winkelcentrum de Laar Oost en in Elderveld), kerstbingo’s bij de
wijkvereniging, workshops enz. De open dag van 2 oktober in wijkruimte De Laar aan
de Brabantweg krijgt een vervolg in november. Bent u er nog niet geweest dan krijgt u
nu een herkansing. Ook jongeren kunnen daar terecht voor “urban dance in De Laar”,
georganiseerd door De Vloer. Leuk is het dat we ook vanuit de scholen geïnformeerd
worden over bijzondere projecten, die daar gedaan zijn.
Op initiatief van Praktische Zaken, dat advies over ondersteuningsstructuur van
burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties aan de gemeente uitbrengt, is in oktober
een bijeenkomst met redacties van wijkkranten georganiseerd in twee sessies. Doel was
kennis en ervaringen uit te wisselen en te kijken of er punten zijn waarop de redacties
elkaar kunnen versterken. Het waren nuttige bijeenkomsten, waarbij
diverse punten aan bod kwamen. Begin februari is er een
vervolgbijeenkomst.
Last but not least, 5 december is niet alleen Sinterklaasfeest, maar
ook de internationale Dag van de Vrijwilliger.
Vanuit de redactie wensen wij alle wijkbewoners fijne feestdagen en een goed, maar
vooral ook gezond, 2022 toe!

Beste lezers van het wijkblad
Dit is al weer het laatste wijkblad van het jaar. En wat een bijzonder jaar hebben we
gehad. Op het ene moment konden we helemaal niets en op andere momenten
weer wel.
Gelukkig kan er nu weer een hele hoop georganiseerd worden. De bingo’s draaien
weer, evenals de workshops. De Sint Maartensoptocht en het Sinterklaasfeest gaan
(voor zover we nu kunnen overzien) door. Verder zijn we ook alweer druk bezig met
de organisatie van Koningsdag; hopelijk kan dat feest in 2022 wel weer doorgaan.
Wij als wijkvereniging willen alle wijkbewoners bedanken voor jullie support en
bezoeken aan de workshops, bingo’s en andere activiteiten. Uiteraard bedanken
we ook alle vrijwilligers, die het dit jaar weer mogelijk gemaakt hebben dat er
activiteiten georganiseerd konden worden, ook al was dat maar beperkt.
Wij gaan er met z’n allen een mooi nieuw jaar van maken met hopelijk geen verdere
beperkingen.
Namens het hele bestuur wens ik u alvast fijne feestdagen en een goed gezond en
liefdevol 2022 toe.
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
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Kinderbingo
Je kunt woensdagmiddag 1 december bingo komen spelen bij
wijkvereniging De Oostelaar in boerderij De Kroon aan de Randweg 2
te Arnhem. Kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar zijn welkom. Ben je 5 of 6 jaar,
dan breng je iemand mee die jou kan helpen.
We beginnen om 14.00 uur en het duurt tot 15.30 uur.
Een bingoplankje kost 1 euro. In de pauze krijg je iets te drinken en iets
lekkers. Je hoeft je niet van te voren op te geven.
Volwassenen, die mee komen om te helpen, moeten wel een QR-code
kunnen laten zien. Kom gezellig bingo spelen en misschien win je een
leuk prijsje !

Kerstbingo’s
15 december middagbingo
aanvang 13.30 uur, zaal open 13.15 uur
18 december avondbingo
aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00
De gezellige maand december komt er aan en daar kunnen de kerstbingo’s van
de wijkvereniging niet ontbreken. De bingo’s staan in het teken van de kerst, met
geldprijzen, loterij en jackpot, zoals u van ons gewend bent.
Wij gaan die middag en avond weer een gezellige bingo draaien.
Omdat wij afhankelijk zijn van de maatregelen van de overheid kunnen wij nog
niet zeggen wat er op dat moment van toepassing is. Daarom verwijzen wij u
naar onze website en Facebookpagina. Daar zullen de actuele regels op staan.

Graag verwelkomen wij u op
onze gezellige bingo’s!
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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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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van
13 september 2021
Aanwezige bestuursleden: Dennis van der Steldt
(voorzitter), Monique Bergers (secretaris), Anja Spanbroek,
Wim van Wijk (notulist), Elvira Benerink, Tiny Sijbrandi
Afwezig met kennisgeving: Annie Folman
(penningmeester)
Verder aanwezig: Ineke Bretz, Jan Reiffers, Mart van der
Burgh, Bernd Lamprecht
1. Opening en mededelingen, terugblik 2020
Dennis opent om 19.32 uur de vergadering.
2. Verslag van de vorige ledenvergadering
- Alle evenementen waren afgelast. Nadat we probeerden
weer te starten, kwamen we opnieuw in lockdown.
- Er was niet doorgegeven aan Jan Reiffers dat het
Sinterklaasfeest niet doorging. Onze excuses aan Jan, dit
jaar gaan we ervan uit dat er een feest kan worden geven.
3. Ingekomen/uitgaande post
Monique stuurt regelmatig een mailing rond m.b.t.
coronamaatregelen bij activiteiten die we nu organiseren.
4. Financiën
* Financieel jaarverslag 2020: Annie Folman kan
niet aanwezig zijn. Daarom leest Monique haar tekst.
Opvallend zijn de lasten van het wijkblad. Deze zijn best
hoog en onduidelijk is wat het bedrag zo hoog maakt.
Waarom is dit niet begroot? Dit wordt nog nagevraagd.
* Begroting 2021: We ontvangen € 15.000,- aan
subsidie, maar hebben nog geld over van het jaar 2020.
Het overgebleven geld (€ 4.882,68) wordt afgetrokken
van de nieuwe subsidie, omdat we geen spaargeld
mogen opbouwen.
* Verslag van de kascontrolecommissie (Jan Reiffers, Ed
Benerink en Esther van der Steldt): alles zag er netjes uit
en is akkoord bevonden. De commissie verleent de
penningmeester decharge over het boekingsjaar 2020.
5. Benoeming kascontrolecommissie over 2021
Annie Folman heeft Jan Reiffers, Ineke Bretz en Esther van
der Steldt gevraagd voor de kascontrole van 2021.

6. Verslagen van diverse activiteiten
De verslagen van de diverse activiteiten en de redactie van
het wijkblad worden voorgelezen. Alle verslagen zijn als
apart document op de website www.oostelaar.nl te lezen.
7. Verkiezing bestuursleden
Dennis van der Steldt en Monique Bergers zijn aftredend en
herkiesbaar; zij worden herkozen.
8. Wat verder ter tafel komt
Komende activiteiten:
- In oktober gaan we starten met de kinderbingo.
We hebben voor de komende drie maanden een zaal
gehuurd om dit uit te proberen.
- Team Leefomgeving heeft ons uitgenodigd 2 oktober
aanwezig te zijn op de Open Dag Wijkruimte.
- Sint-Maarten en Sinterklaas willen we onder
voorbehoud gaan organiseren.
- We denken aan een kerstmarkt.
9. Rondvraag
- Bernd Lamprecht meldt zich aan voor de jubileumcommissie om mee te denken aan de invulling van het
40-jaar bestaan van de wijkvereniging.
- Mart van der Burgh stelt voor een foto te plaatsen van
Dennis of het bestuur bij “Van de voorzitter” in Laarnieuws. We nemen dit mee in de volgende vergadering.
- Ineke Bretz laat weten dat de notulen van deze algemene
ledenvergadering op de website komen en in het
volgende wijkblad, nummer 6. Verder gaat zij naar een
bijeenkomst van wijkredacties op 6 oktober a.s.
- Tiny Sijbrandi oppert dat we op zoek gaan naar een
advertentieverkoper.
10. Sluiting
Dennis sluit de vergadering om 20.49 uur en bedankt
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Kerstmarkt in De Steenen Camer op 12 december
Onze traditionele Kerstmarkt in “Charles Dickens’ Style”
organiseren wij op 12 december van 12.00 tot 17.00u.
Doorgaan is afhankelijk van ontwikkelingen COVID-19
virus.
Waar: Hannesstraatje 2a Arnhem, de toegang is gratis.
Wat kan men verwachten: De drie boerderijschuren
worden prachtig verlicht en een lint met lichtjes voert
bezoekers langs vele opgetuigde kramen met kerst,
winterspullen en cadeau artikelen, kerstbomen en
(warme) lekkernijen zoals glühwein, oliebollen, poffertjes,
erwtensoep etc. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten
en is de Kerstman aanwezig met cadeautjes. Er is live
muziek met o.a. onze huisband: De Telers en koren.
Kortom, wederom een geweldig Kerstevenement voor het
hele gezin lekker dicht bij huis.
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Huren van een kraam: € 27.00 inclusief boven- en
achterzeil. Aanmelden via onze website:
www.btv-elderveld.nl .
Heeft u vragen
bel of stuur een
whatsapp bericht
naar:
Willy Knelissen
(06-54715126) of
Ludo Berendsen
(06-50624111)
of mail naar markt@btv-elderveld.nl .

7

Wijkruimte De Laar
Zaterdag 2 oktober hebben we de
deuren geopend van de nieuwe
wijkruimte in De Laar 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.
Terugblik open dag 2 oktober
Samen met Rozet, SWOA en
Rijnstad was er een leuk programma
samengesteld. Er was livemuziek,
verzorgd door Vitamina Latina.
Dansgroep De Vloer liet haar kunsten
zien op het grasveld waar ook De
Koffiebus stond met een bakkie
leut. Onder leiding van Power Plug
en SWOA was er een combinatie
samengesteld tussen vijf jongeren en
vijf ouderen die met elkaar een stukje
prachtige rapmuziek hebben gemaakt.
Met de dames van wijkvereniging De
Oostelaar werden bloemstukjes

gemaakt en ook voor de innerlijke
mens werd goed gezorgd. Bij de stand
van Boerderij De Kroon kon men o.a.
genieten van een appeltaart, gemaakt
van appels uit de tuin van onze eigen
wijkruimte.
Open middag 24 november
De open dag gemist of wilt u gewoon
nog en keer langskomen? Graag
nodigen we u uit voor de open
middag op woensdag 24 november
van 12 tot 15 uur. Wij zorgen voor
warme chocolademelk met wat
lekkers. Heeft u tips en/of ideeën
voor activiteiten, die u zou willen
organiseren? 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. Laat het ons weten.
Ook als u gewoon nieuwsgierig bent
naar de ruimte en de mogelijkheden,
kom gezellig even langs!

De wijkruimte heet….
We hebben het nog steeds over een
‘wijkruimte’. Dat is een naam die
geen eer doet aan deze mooie ruimte,
die vanuit de wijk gevuld wordt met
activiteiten en samenzijn. We hebben
al een paar suggesties ontvangen.
Hartelijk bedankt! Weet u ook nog
een passende naam, laat het ons
weten. 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

Naar buiten in De Laar
Steeds vaker krijgen we verzoeken vanuit bewoners voor nieuwe speelplekken, andere speeltoestellen, betere bereikbaarheid
en meer mogelijkheden voor spelen en ontmoeten. We ondersteunen en waarderen dit. Sterker nog,
we willen vooral samen met bewoners aan de slag om te komen tot een fijne, kindvriendelijke en toekomstbestendige
buurt voor iedereen. Een buurt waar je elkaar kent, samen kunt spelen, bewegen en elkaar kunt ontmoeten. We zijn al met
verschillende buurtgroepen in gesprek, ook zijn de eerste speelplekken al aangepast. Omdat het maatwerk vraagt, kost dit
ook wat meer tijd en kunnen we niet met alle speelplekken tegelijkertijd aan de slag. Belangrijk in het gesprek is het plan
van omwonenden. Hier kunt u vast zelf mee aan de slag. Ga vast in gesprek met de buren en laat ons jullie gezamenlijke
plannen weten. Geef aan om welke locatie het gaat, waar de buurt behoefte aan heeft en wat jullie zelf willen/kunnen
doen. Samen kijken we dan de mogelijkheden en wat we kunnen gaan uitvoeren. Kom ook naar buiten in De Laar!
Stuur uw buurtspeelplekplannen naar delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
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Voor de voorbereidingen van 50 jaar De Laar zijn we
nog steeds op zoek naar mooie plekken, gebouwen,
kunstwerken, waar u maar aan denkt, in de wijk.
De verborgen schatten van de wijk. Vertel ons uw mooie,
leuke en wetenswaardige verhalen. Samen zijn we De Laar,
een wijk waar we trots op zijn!

Samen
zijn we

Wij horen graag van u via
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

de gemeente dicht bij huis

De Laar 50 jaar

Kunstcafé 18 november
Het Kunstcafé is meer dan alleen kunst. Het wordt
georganiseerd door Rozet en is een ontmoetingsplaats waar
mensen met dezelfde interesses bij elkaar komen.
Kom ook op donderdag 18 november naar Sporthal De
Laar. Van 10.30 tot 12.00 uur wordt, onder het genot
van een kopje koffie, in de sportkantine een presentatie
verzorgd door Josée Algra en Nico Kamberg.

Josée Algra is schijfster van proza en gedichten en zij is
docent creatief schrijven. Daarnaast is ze fotograaf en
maakt ze coproducties, gemengde technieken, met Nico
Kamberg. Zij gaat wat vertellen over haar werk,
het schrijven en overdiverse workshops.

Naast de presentatie is er ook
muziek. Cokkerone bestaat
uit Con van Roden en Paul
van Oosten en zorgt voor de
muzikale invulling met een
speciale ode aan de Wijk
De Laar.

- Zéér korte verhalen schrijven.
- Haiku en poëzie schrijven.
- Autobiografisch schrijven.
- Stukjes schrijven, van column tot proza,
en wat is het verschil.

Urban dance bij De Vloer

Enkele voorbeelden van de workshops zijn:

Nico Kamberg is beeldend kunstenaar gespecialiseerd in
grafische kunst en beeldhouwkunst. Hij noemt zich geen
beeldhouwer maar beeldbouwer. Hij zal in het kort de
diverse grafische druktechnieken omschrijven en laten zien,
zoals etsen, gravure, zeefdruk, steendruk en monoprint.

team

leefomgeving

Sinds kort kunnen kinderen en jongeren zich aanmelden
voor streetdance-, hiphop- en dancecrewlessen van De
Vloer, school voor podiumkunsten.

Is theater, musical of ballet meer je ding? Kijk voor het hele
lesaanbod van De Vloer in Arnhem op:
https://www.devloer.nu/cursussen/.

In de nieuwe wijkruimte aan de achterzijde van sporthal
De Laar aan de Brabantweg zijn kinderen van harte welkom
om kennis te maken met streetdance. De hiphop- en
dancecrewlessen voor jongeren worden hier gegeven.
Urban dance is snel, pittig, absoluut een uitdaging en
hierom een echte workout. Nu dus ook te doen in De Laar!

De Vloer is aangesloten bij de Gelrepasregeling.

Urban dance in De Laar
Bij De Vloer leer je de ins en outs van urban dance
technieken met invloeden uit hiphop, breakdance, vogue
en dancehall. Je kunt je energie kwijt in de vele lessen of
dancecrews en je bepaalt zelf hoe intensief je het wilt; een
uurtje lekker dansen in de week of je aansluiten bij een
echte urban Dancecrew en trainen voor wedstrijden. Kom
meedoen en ervaar hoe leuk, intensief en veelzijdig Urban
dance in De Laar is!
Gratis proefles aanvragen
Vraag een proefles aan via: https://mijn.devloer.nu/proefles/
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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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Arnhem gaat voor een dementievriendelijke stad
Training Samen Dementievriendelijk
Weet u hoe u iemand met dementie een
helpende hand toesteekt?
Als gemeente vinden wij het belangrijk
dat onze inwoners weten hoe om te gaan
met dementie. Daarom bieden we in samenwerking met
Netwerk Dementie Arnhem en Omstreken en Alzheimer
Nederland de training ‘Samen Dementievriendelijk’ aan.
Meldt u zich aan via de website van Netwerk Dementie
Arnhem en omstreken.

In de komende vijf jaar gaan we samen met verschillende
partners aan de slag voor een dementievriendelijke stad.
Hiermee werken we aan een Arnhem, waarin mensen met
dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen. En waarin
inwoners de signalen van dementie eerder herkennen.
Wethouder Roeland van der Zee: ‘Veel Arnhemmers
kennen wel iemand met dementie. Daarom werken we
aan een stad waarin er steeds meer begrip is voor het feit
dat mensen in onze omgeving met dementie te maken
krijgen, in welke vorm of graad dan ook. En we werken
aan een stad waarin inwoners en ondernemers dementie
herkennen, zodat ze een helpende hand kunnen toesteken
wanneer dat nodig is.’

De training start in 2022; wilt u nu al meer weten en een
gratis onlinetraining volgen dan kan dit via de website:
https://www.netwerkdementiearnhemeo.nl/events/
Uiteraard kunt u ook informatie krijgen via de SWOA en de
sociale wijkteams Arnhem.

Peuterspeelzaal Moriaantje laat van zich horen.
Wist u dat er in de Arnhemse wijk
De Laar Oost een ontzettende leuke
peuterspeelzaal is voor kinderen van 2
tot 4 jaar? Peuterspeelzaal Moriaantje
is gevestigd in Wijkcentrum ‘De
Kroon’ aan de Randweg 2. We
delen het wijkcentrum met een
Zorgboerderij. Om ons heen is er, naast een fantastische
kinderboerderij, veel groen te vinden. We hebben een
mooie buitenspeelplaats die uitnodigt tot spelen.
We geven alle kinderen de kans zich zo optimaal mogelijk
te ontwikkelen in hun eigen tempo. Veel ouders geven
aan dat een peuterspeelzaal hun kind erg helpt in de
voorbereiding naar de basisschool. We werken daartoe met
een gestructureerd programma dat veel kinderen heel erg
fijn vinden. Zo leren peuters bijvoorbeeld in de kring op hun
beurt te wachten en met elkaar rekening te houden. Samen
spelend leren is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling
van de peuters die bij ons komen.

Voor peuters die wat extra zorg nodig hebben bieden we
een VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie).
Alle peuters zijn bij ons welkom!!
Kom gerust eens langs op onze peuterspeelzaal.
De leidsters staan u graag te woord.
Ook kunt u bellen voor een afspraak met 06-82487471 of
06-82571416
PC. Moriaantje maakt deel uit
van SPA. Op de website van SPA
vindt u nog veel meer informatie
over het reilen en zeilen op de
peuterspeelzalen in Arnhem
(www.spa-spo.nl).
Heel graag tot ziens op PC. Moriaantje!
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voorstellen..
Even
voorstellen..
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Contact
Contact
Contact

06-52729039
06-52729039
06-52729039
L.schaart-derksen@rijnstad.nl
L.schaart-derksen@rijnstad.nl
L.schaart-derksen@rijnstad.nl
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Kerstworkshop
Wij gaan een kerststuk maken met
een zinken vaas. Zo’n stuk kan niet
ontbreken op de kersttafel of ergens
anders in huis.

Omdat er altijd veel vraag is en een workshop gauw vol
zit zullen we zowel op de middag als op de avond een
workshop geven. Hierdoor krijgt iedereen de kans om deel
te nemen aan de workshop.

Omdat we nog niet aan kerstgroen
en andere kerstspulletjes kunnen
komen hebben we geprobeerd om
een goed beeld te geven van het
kerststuk. Natuurlijk gaan we dan
werken met conifeer, hulst, kersttakken en bessen ect.
Ook zullen verse bloemen en een streng met lichtjes het
bloemstuk opleuken.

Wanneer: maandag 20 december
Tijd:
13.30 – 16.00 uur en 19.30 – 22.00 uur
Kosten:
€ 20,00 voor leden en
€ 25,00 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 22 november tot uiterlijk 3 december
Bij:
Elvira Benerink, tel. 06-44503444

Workshop: hart voor de vogels
Vind je het ook zo leuk om te zien hoe de vogels in de
tuin genieten van extra voer in de winter? Om hier wat
leuks voor te doen maken we een hart van een dubbele
laag gaas, opgevuld met spagnum of mos en afgewerkt
met touw. Hieraan komt allerlei lekkers voor de vogels,
zoals vetbollen, pindanetjes, een zelf te rijgen slinger van
doppinda’s enz. Ook wordt er nog decoratie aan het hart
toegevoegd. Lekker voor de vogels en leuk om zelf naar te
kijken! Op dit moment hebben we er nog geen voorbeeld
van, maar met een beetje fantasie zie je het zo voor je.

Wil je zelf een goede tang voor het gaas en eventueel
handschoenen meenemen.
Wanneer:
Tijd:
Kosten:
Opgeven:
Bij:

dinsdag 11 januari
19.30 – 22.00 uur
€ 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet-leden
vanaf 22 november
Ineke Bretz, tel. 06-31960079

Workshop: raamwerk voor in de tuin
We gaan een leuk raamwerk maken
van gaas met een omlijsting van
bamboestokken en mos.
Aan de onderkant van het raam maken
we een plantenbakje, zo kan je dit voor
elk seizoen aanpassen, b.v. voor het
voorjaar leuke bolletjes, zomerplantjes
en voor de kerst bessenplantjes.

Ook zijn er verschillende decoratiematerialen in verwerkt
(zie foto).
Omdat we met gaas werken graag zelf een goede tang
meenemen en handschoenen.
Wanneer:
Tijd:
Kosten:
Opgeven:
Bij:

dinsdag 8 februari
19.30 – 22.00 uur
€ 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet-leden
vanaf 22 november
Elvira Benerink, 06-44503444

De workshops worden georganiseerd door wijkvereniging De Oostelaar en gehouden in boerderij De Kroon, deel I & II.
Voor alle workshops geldt dat, bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) de kosten in rekening gebracht worden.
Je kunt de materialen dan (laten) halen om thuis het werkstuk te maken.

Gezocht: onverwachte verhalen uit De Laar
In november
werkt Rozet met
samenwerkende
partners aan het
project in de Arnhemse
wijk De Laar, om een
tentoonstelling samen
te stellen van door kinderen gemaakte
creaties, geïnspireerd op gesprekken
met ouderen in de wijk. Daarvoor
zoekt Rozet nog 55-plussers!
12

Leerlingen van een basisschool gaan
onder begeleiding in gesprek met
ouderen over waar zij bijvoorbeeld
trots op zijn, maar de ouderen mogen
ook een ander verhaal inbrengen.
Vervolgens gaan zij met de verzamelde
verhalen onder begeleiding aan het
werk om daar iets moois op te creëren.
Dat kan een gedicht zijn, een collage
of iets ander creatiefs. De onverwachte
verhalen zullen hoe dan ook resulteren
in een mooie expositie daarvan in het

wijkgebouw van De Laar.
De activiteit kan in één of twee
dagdelen plaatsvinden.
Heeft u interesse om uw verhaal te
delen met de jongere generatie en
deze terug te zien als creatie? Meld u
zich dan bij
ineke.tegelaar@rozet.nl. We nemen
dan zo snel mogelijk contact met u op
voor verdere uitleg, kennismaking en
afstemming.
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Kerstmis 2021
za. 11 december
(11.00-19.00u)
Kerstmarkt
bezoek de vele stands in
een gezellige warme
Kerstsfeer
vrij. 17 december
(19.00-24.00u)
Kerstgala vóór en dóór
de Jeugd

Randweg 2 - De Laar
De kerstmarkt wordt georganiseerd door wijkcentrum boerderij De Kroon en wijkvereniging De Oostelaar.
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Beste wijkbewoners
De wijk De Laar is een mooie groene wijk waar ruim 12.000 mensen wonen in ongeveer 5.600 huishoudens. De kwaliteit
van leven ligt al jaren zo rond de 7,2 (ter vergelijking: in de Burgemeesterswijk is dat 8,5; in de Geitenkamp 6,5). Het is dus
best aardig leven in De Laar, hoewel het misschien wel beter kan. In ieder geval kunt u als wijkbewoner meedenken over
welke kant het opgaat.
In het verleden was er daarvoor het Wijkplatform, waar, mensen van alles konden aandragen aan dingen waar ze mee
zaten. Het kon dan gaan over bijvoorbeeld extra zitbankjes, herinrichting groenborders, aanleg speeltuin, geluidsoverlast,
zwerfvuil en verkeersveiligheid. Vanwege corona is het platform verwaterd en nu is er het plan om het nieuw leven in
te blazen. Hebt u daarom interesse voor de wijk, uw buurt en woonomgeving en zou u willen praten over ideeën voor
dingen, die eens aangepakt moeten worden, geef u dan op voor deelname aan deze bijeenkomsten.
De bedoeling is dat er een vaste groep van mensen ontstaat, die onderling dingen bespreken over de wijk en dat die
bijeenkomsten ook laagdrempelig open staan voor mensen, die met initiatieven komen of ergens mee zitten en dat tijdens
een bijeenkomst kunnen inbrengen en toelichten. Het is daarbij te verwachten dat mensen voorzichtig zijn wat betreft
corona. Dat is begrijpelijk en het verstandigste is waarschijnlijk om in onderling overleg te kijken wat de beste oplossing is.
Persoonlijk ben ik opgegroeid in een tijd, jaren ’70 - ‘80, waarin inspraak en medezeggenschap van groot belang
werden geacht. Als je dan kijkt naar De Laar, dan is het vreemd dat een wijk van 12.000 bewoners helemaal geen
vertegenwoordiging heeft wat betreft meedenken over de eigen woonomgeving. Bedacht moet worden dat de wijk
voortdurend in beweging is en dat je als wijkbewoner zeer wel invloed hebt op waar het naartoe gaat. Wilt u daarom
meedoen met deze ‘Laar-Praat-Club’? Stuur dan een mailtje naar team leefomgeving De Laar - Elden
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl t.a.v. ‘Laar-Praat-Club’.
Dick Broere, redactie wijkwebsite, https://www.delaararnhem.nl
PS. Tijdens het schrijven van deze oproep speelde ineens het verdubbelen of zelfs verdriedubbelen van de termijnbedragen
voor gas en elektra. Het is dan voor velen de vraag hoe dit financieel is op te vangen en wat er mogelijk is aan
energiebesparing. Aldus lijkt mij ook dit een belangwekkend onderwerp om te bespreken in de Laar-Praat-Club, dit
eventueel ook in overleg met Werkgroep De Laar Energiebewust.
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Support
your
locals!
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Herhaalde oproep:
Het realiseren van een atelierroute in mei/juni 2022
We hebben inmiddels reacties gehad van een tiental
kunstenaars uit De Laar die tijdens een weekend in mei/
juni 2022 hun kunst gaan exposeren. Wij hebben ook
een expositieruimte gevonden voor deelnemers die zelf
niet de beschikking hebben over een atelier of een andere
geschikte expositieruimte.

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

Oproep 1:
Wie wil onze cultuurgroep komen versterken?
We zoeken iemand die ons wil helpen om de atelierroute te
realiseren, bijvoorbeeld 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 of heb
je andere goede ideeën dan ben je ook welkom.
Voor een atelierroute is het nodig dat we ruimtes/ ateliers/
huiskamers vinden waar de kunstwerken geëxposeerd
kunnen worden. En 15-20 kunstenaars (amateurs en
professioneel) die werk willen exposeren. We denken
aan beeldende kunsten, zoals schilderen, beeldhouwen,
boetseren, fotografie, glaskunst, etc.
We willen het doen voor en door de Laar.

Wat wij komend jaar willen doen
Door middel van twee workshops hebben wij onze dromen
en doelen met elkaar gedeeld. We gaan ons komend jaar
op vijf gebieden inzetten om De Laar energiebewuster te
maken:

Spreek af met je buren!
Geef je op samen met je
buren (groepje van circa 6
buurtbewoners). Dat doe je zo:

1. Buurtaanpak: activiteiten die samen met buurtgenoten
worden opgepakt (zoals de warmtewandelingen).
2. Themabijeenkomsten: informatie over bijvoorbeeld
warmtepompen, isolatie en zonnepanelen.
3. De wijk in gaan: we zoeken praktische antwoorden
op vragen van bewoners. Stuur je vraag naar:
delaarenergiebewust@outlook.com.
4. Huurders ondersteunen: we willen in gesprek gaan met
woningcorporaties en huurders helpen hun
energiekosten te verlagen.
5. Collectieve case: we willen inspireren hoe we
zelfvoorzienend kunnen zijn met energie. Daarvoor
zoeken we een voorbeeldproject.

1. Kijk wie van je buurtgenoten mee wil doen. Dit moet op
loopafstand zijn.
2. Spreek af wie de contactpersoon is.
3. De contactpersoon vult het formulier via onderstaande
link in.
4. Een paar weken van tevoren plannen we de
warmtewandeling samen in.

Warmtewandelingen starten weer… met jouw
buurtgenoten!
Wil je weten hoe jij jouw woning moet aanpakken om
minder gas te verbruiken en je huis comfortabeler te
maken? Deze winter kun je met buurtgenoten kosteloos
meedoen aan een warmtewandeling.
Onze warmtecoach loopt samen met de
deelnemers met een warmtecamera langs hun
huizen. Via de infraroodbeelden kun je zien
waar de meeste warmte het huis verlaat.
De scans kunnen worden uitgevoerd wanneer
het ’s nachts 4 graden of kouder is.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
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Minder dan vijf deelnemers gevonden? Stuur dan een mail
naar delaarenergiebewust@outlook.com.
Dan kunnen we kijken of er een plek is bij een
warmtewandeling in de buurt. Probeer wel eerst je buren te
laten meedoen.
Inschrijven via link of QR-code:
https://tinyurl.com/warmtelaar21

Facebook:
@delaarenergiebewust
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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:
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026-7853182

of ga naar uitvaartzorgjasmijn.nl

Basisschool de Laarhorst wint de aanmoedigingsprijs
van de Steenbreektrofee.
Op woensdag 22 september heeft
Basisschool de Laarhorst op de
Vakbeurs Openbare Ruimte in
Utrecht de aanmoedigingsprijs van de
Steenbreektroffee in ontvangst mogen
nemen. De 29 inzendingen uit het hele
land hebben hun project om hun buurt,
straat of plein te vergroenen het afgelopen jaar door middel
van een filmpje gepresenteerd aan de jury. De jury heeft
daaruit 7 inzendingen genomineerd voor de prijs.
De Basisschool de Laarhorst is al enkele jaren samen met
ouders bezig om zowel buiten op het schoolplein als binnen
in de school te vergroenen. Buiten is dit zichtbaar doordat er
o.a. tegels verwijderd zijn en meer natuurlijke speelelementen
daarvoor in de plaats zijn gekomen, maar ook vogelhuisjes,
plantenbakken en een mooi insectenhotel. Binnen in de
school is de natuur ook zichtbaar en voelbaar door de groene
aankleding met zowel planten als mooie afbeeldingen van de
natuur en dieren. Daarnaast heeft natuureducatie ook een
plaats gekregen in het onderwijs van de school.
De jury heeft Basisschool de Laarhorst de
aanmoedigingsprijs toegekend omdat
ze zien dat er in een korte periode al
veel veranderd is door middel van korte
flitsacties en een klusdag, maar ook dat
er nog veel plannen en ambities zijn voor
de toekomst. Dat natuureducatie een
onderdeel van het onderwijsprogramma
is vond jury vernieuwend en een mooie

aanvulling. Kinderen gaan niet alleen
spelen en leren in een natuurlijke
omgeving, maar ze gaan ook meer
leren over de natuur. Ook wordt er
nagedacht over hoe de buurt beter
betrokken kan worden om jong en oud
te enthousiasmeren voor meer groen. Dit vond de jury een
interessante vervolgstap.

De Laarhorst is erg blij met de prijs, de waardering en de
opmerkingen van de jury. Ze zijn met veel enthousiasme
verder gegaan om de plannen verder uit te werken en nieuwe
contacten te leggen om van hieruit hun ideeën te kunnen
realiseren. Ze hopen dit schooljaar nog diverse flitsacties en
een klusdag te kunnen realiseren zodat de kinderen aan het
einde van het schooljaar nog meer natuur kunnen ervaren
tijdens hun schooldagen.

Uw maaltijden lekker thuis bezorgd
Mevrouw De Vries (83) maakt
ongeveer 2 jaar naar volle
tevredenheid gebruik van de
vriesverse maaltijden van de
Apetito maaltijdservice.
In een handomdraai heeft zij
een lekkere maaltijd op tafel.
“De maaltijden van Apetito zijn voor mij elke dag weer een
feestje. Het ziet er allemaal smakelijk uit, het oog wil tenslotte
ook wat. Het lekkerste vind ik draadjesvlees met rode kool.
Wat kan ik daarvan smullen! Die bestel ik elke week weer,
ook in de zomer. Samen met mijn dochter vul ik altijd het
bestelformulier in. Zij weet precies wat ik lekker vind.”
Haar dochter vult aan: ‘Het is voor ons een zorg minder dat ze
goed eet.’
Bezorging
“De chauffeur bezorgt één keer per week de bestelling aan
huis op een vaste dag en tijd, zonder de verplichtingen”, aldus
Apetito.
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“De maaltijden zijn lang houdbaar in de vriezer en kunnen
eenvoudig bereid worden in de magnetron of oven. Voordeel
hiervan is dat zelf kan worden bepaald wat er wanneer
gegeten wordt.”

Maaltijdservice proberen?
Bestel ter kennismaking het proefpakket met 5 maaltijden
voor slechts € 19,95 (€ 3,99 per stuk).
Bel Apetito via tel: 0800 – 023 2975 (gratis) of ga naar
www.apetito-shop.nl en geef bij uw bestelling de actiecode:
202 SCVE 1120 door.

Zie ook onze advertentie op pagina 23.
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Nederlands brutaalste brillenmerk
Dutz is een oer-Hollands brillenmerk dat altijd een extra stapje zet
om zich te onderscheiden van de rest. Het merk maakt van een
standaard bril een modieuze bril door aparte en kleurrijke details
op een subtiele manier toe te voegen.

Everybody can be so Dutz!
Dutz maakt een trendy bril voor iedereen bereikbaar. De collectie is
gericht op mannen, vrouwen en kinderen en is door de uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding altijd het overwegen waard.
Benieuwd geworden naar de collectie? Kom deze dan gerust eens
bekijken in onze winkel. De koffie staat voor u klaar.

www.schuytgraafoptiek.nl

Van de hak op de tak
Kerstman retourtje planeet aarde
Na de Kerst vertrekt de kerstman
met zijn door rendieren “getrokken”
arreslee weer de ruimte in. Even zie je
nog een stip en dan is hij verdwenen
in ons sterrenstelsel, de Melkweg.

Logisch, want onze Melkweg bestaat
uit circa 200 tot 400 miljard sterren.
Reist de kerstman door naar een
ander sterrenstelsel? Waar ergens
een hele planeet met kerstmannen
en kerstvrouwen en hun kinderen
wonen? Nou zeker weten van niet.
Alleen onze Melkweg heeft een al een
doorsnee van ongeveer 1000 lichtjaar.
En de kerstman is al weer terug na 1
kalenderjaar.
Conclusie: hij blijft toch wel aardig in
de buurt.
Dansen en muziek als medicijn
Bij mensen met chronische
bewegingsklachten (Parkinson, MS
e.a.) hebben deze nare ziektes invloed
op de verbindingen in de hersenen.
Het is al geruime tijd bekend
dat dansen en muziek gunstige
effecten hebben op de werking
van de hersenen. Hiervoor specifiek
ontwikkelde danslessen verbeteren
het zelfvertrouwen en de kwaliteit van
leven van de deelnemers.
Door deze mensen de ruimte te geven
om hun eigen bewegingen aan het
dansen toe te voegen, gebeurt er
van alles in de hersenen. Tijdens het
dansen op muziek kan men beter
bewegen. En men wordt er blij van.
In diverse plaatsen in Nederland
geven organisaties met geschoolde
dansdocenten zulke specifieke
danslessen aan deze mensen. Partner
of mantelzorger kunnen mee. Ervaring
met dans is geen vereiste.

Vanwege de gunstige effecten
gaat Zorgverzekeraar Friesland als
eerste in 2022 een deel van de
kosten van de speciale danslessen
uit een aanvullende zorgverzekering
vergoeden. Dat is mooi. Welke
zorgverzekeraar volgt? Of nog beter:
welke politicus maakt er werk van om
de vergoeding in de basisverzekering
te krijgen?
Op internet en YouTube is veel
informatie te vinden over de
symptomen van genoemde
neurologische ziektes.
Heel belangrijk is echter de oorzaken
zien te vinden. Het RIVM houdt zich
daarmee bezig in Europees verband.
Veel informatie vertelde neuroloog
Prof. Dr. Bas Bloem in de uitzending
van 17-06-2021, te beluisteren :
www.nporadio1.nl
Kan waterstof door
aardgasleidingen?
Waterstof kan een belangrijke schakel
worden in de energievoorziening van
de toekomst. Het is een duurzame
optie als grondstof én energiedrager.

Mart v.d. Burgh

Dat moet naast duurzaam ook
betrouwbaar en betaalbaar zijn en
blijven.
In de energiemix groeit het aandeel
elektriciteit van 20 procent nu
naar circa 40 procent in 2050. Die
elektriciteit moet dan uiteraard
volledig duurzaam worden opgewekt.
Uit zon en wind, met waterstof als
back-up. Waterstof neemt die rol over
van kolen en aardgas.
Kan waterstof door aardgasleidingen?
Dat gebeurt al! In Zeeland verbindt
een 12 km-lange waterstofpijplijn de
chemische bedrijven Dow Chemical
en Yara. Dit is een voormalige
aardgasleiding die sinds 2018 exclusief
voor waterstof wordt ingezet. Dat
het technisch kan, bewijzen we dus
al. Voor een waterstofnetwerk op
grotere schaal moet er uiteraard
meer gerealiseerd worden. Zoals
het schoonmaken en renoveren van
de bestaande aardgasleidingen. En
wellicht moeten er ook afsluiters
worden aangepast. Ook zullen andere
compressoren nodig zijn.
Uitgebreide info staat op:
https://bigleidingen.eu/nieuws/
item/interview-kan-waterstof-dooraardgasleidingen.
Spoorwegkruisingen Elst Noord
De spoorwegovergang rond 1900.

De infrastructuur die nodig is om het
te transporteren en op te slaan, is in
Nederland bovendien grotendeels
voorhanden.
Het doel van de energietransitie:
minder uitstoot van CO2. Die moet
omlaag. Meer zon- en windenergie,
van fossiele energie af, inzetten
van waterstof. Allemaal middelen
die kunnen helpen dat doel te
bereiken. Maar zijn apart van elkaar
geen doel op zich. We hebben alle
duurzame energievormen nodig en
moeten vooral goed kijken wat de
optimale mix wordt. Waarbij het
totale energiesysteem een belangrijk
uitgangspunt is.

De nieuwe Grifttunnel is maandag 1
november geopend voor alle verkeer.
We zijn dan af van de vaak gesloten
spoorbomen. Geen wachttijd meer
voor het traject De Laar - Elst over de
Rijksweg Noord. Mooi toch !
Foto van Heijmans N.V.
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Agenda
wijkcentrum De Kroon

Agenda wijkvereniging De Oostelaar

Onder voorbehoud! Kijk voor de actuele situatie op de website en de Facebookpagina
Zaterdagavondbingo
19.30 uur, Anja Spanbroek
13 nov, 18 dec kerstbingo,
8 jan, 12 febr, 12 mrt,
9 apr, 14 mei, 11 juni
Koffie-ochtend SWOA/
WV
10.00 – 12.00 uur
elke woensdagochtend

Nieuw: Kinderbingo
van 14.00 – 15.30
elke eerste woensdag van
de maand

v

Inloopmiddag en jokeren
13.30 – 15.30 uur
elke vrijdagmiddag

Nieuw:
woensdagmiddagbingo
Elvira Benerink,
06-44503444
elke 3e woensdagmiddag
van de de maand,
van 13.00 – 15.30 uur

Breien voor goed doel
10.00 – 12.30 uur
16 en 30 nov, 14 en 28 dec,
11 en 25 jan, 8 en
22 febr, 8 en 20 mrt, 5 en
19 apr, 3, 17 en 31 mei
Creatieve workshops
19.30 – 22.00 uur
Elvira Benerink,
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079 9
nov, 20 dec (kerstthema)
11 jan, 8 febr, 8 mrt,
12 apr, 10 mei, 14 juni

Badminton
10.00 – 11.30 uur
Harry Aalbers, 06-51829964
woensdagen in Sporthal de
Laar, Brabantweg 115
Mandala tekenen
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,
06-44503444
Ineke Bretz, 06-31960079
15 en 29 nov, 13 dec,
10 en 24 jan, 7 en 21 febr,
7 en 21 mrt, 4 apr, 2, 16 en
30 mei

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

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
Burgemeester Matsersingel 200, 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
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WINTER
OP DE
WOONBOULEVARD

ARNHEM

IEDERE ZONDAG

OPEN

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

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!
Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair
verrassen. Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse
maaltijden! 5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket
voor slechts € 19,95.
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten
en gebakken aardappelen

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen.
Dat smaakt naar meer toch?
Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan.
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis)
en maak uw keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCVE1121.
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket

www.apetito-shop.nl
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Basisschool De Expeditie
Boekenmarkt
Lezen is leuk! Vrijdag 8 oktober leek De Expeditie wel
veranderd in een grote kinderboekenwinkel! In het kader
van de Kinderboekenweek was er een grote boekenmarkt.
Alle kinderen konden uit de 500 ingezamelde kinderboeken
een prachtig boek uitkiezen. Er was van alles wat: bekende
prentenboeken, Dummy de mummie, jeugdliteratuur en
informatieve boeken. De kinderen van groep 8 hielpen met
de organisatie van de boekenmarkt. De kinderen van groep
7 hadden elk de verantwoordelijkheid voor twee kinderen
uit groep 1, 2 of 3. Samen zochten zij een leuk boek uit.
Zo stimuleren we als school het plezier in lezen en de
samenwerking tussen de kinderen!

konden ze iets lekker te eten en te drinken halen op het
plein. Het was heerlijk om weer samen een activiteit te
kunnen doen met de ouders en kinderen in deze rare tijd.

Deelname aan de Airborne-herdenking
Op vrijdag 24 september waren Yassin, Hanna en
Elayza van Basisschool De Expeditie aanwezig bij de
jaarlijkse Airborne-herdenking. Samen met kinderen van
andere scholen mochten zij de hele herdenking op het
Airborneplein en de Eusebiuskerk bijwonen.
Zij hebben allemaal een zonnebloem gelegd bij het
monument. Ook de burgemeester heeft met de kinderen
gesproken. Een mooie ervaring voor de kinderen en voor
een heel mooi doel.
Vossenjacht
Een hondenuitlaatservice in de wijk? Met pluche honden?
Een duiker naast de sloot? Een vrouw in een koeienpak?
Bewoners van de wijk De Laar West zullen raar op hebben
gekeken dinsdag 14 september. Door de hele wijk liepen
de raarste figuren en bijna 400 enthousiaste kinderen en
volwassenen die naar hen op zoek waren! Basisschool De
Expeditie had de jaarlijkse vossenjacht. Wat een plezier!
Door de hele buurt hadden de meesters en juffen zich
verstopt. Binnen een uur moesten de kinderen proberen
zoveel mogelijk juffen en meesters te vinden. Na afloop

