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Je ziet ze groeien. 
skar.nl

babygroep
peutergroep 

BSO

  

Pianospelen?
Echt heel leuk. Ik heb al ruim 25 jaar ervaring met 
lesgeven aan kinderen en volwassenen, voor starters 
en gevorderden. Ik geef les bij jou thuis. 
Tarief: €75 per maand bij 1x per week les.

Voor meer informatie: 
Mail naar pianoles.delaarwest@gmail.com of stuur een 
whatsapp naar 06-33044623. Ik bel je terug.

Nicole Merz | Bevoegd pianopedagoge.
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Wijkblad voor De Laar

Beste lezers van het wijkblad
Gelukkig zijn alle coronamaatregelen zo goed als vervallen. Dit biedt veel perspectief 
voor ons, als wijkvereniging, om weer een hoop te gaan organiseren.

Zo zit Koningsdag al goed in de pen. U kunt een marktkraam reserveren voor de 
grote rommelmarkt, mits die nog beschikbaar zijn. Die dag is er ook heel veel te 
doen voor de kinderen, zoals een stormbaan van maar liefst 23 meter! En nog 
veel meer leuks! U leest hier meer over op pagina 12 en 13. Ook zijn onze bingo’s 
weer druk bezocht en krijgt de Paasbingo een extra feestelijk tintje. Wat leuk weer 
allemaal! We hebben dit net als u erg gemist. 

Inmiddels heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het verslag 
hiervan kunt u binnenkort lezen op www.oostelaar.nl .

Het is nog ver weg, maar we hebben nog meer leuks in het vooruitzicht en dat is de 
Dag van De Laar. Dit jaar later dan u gewend bent, namelijk op  
zondag 11 september. Met een grote braderie, met naar verwachting 100 kramen. 
Houd onze Facebookpagina en de website in de gaten voor meer informatie 
hierover. In Laarnieuws no. 4 komt het programma voor die dag te staan.
Voor nu veel leesplezier en veel plezier met de komende activiteiten.

Met vriendelijke groet, 
Dennis van der Steldt
voorzitter wijkvereniging De Oostelaar
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Van de redactie
In de pagina “Van de hak op de tak” deze keer ook een gedichtje, omdat ik stop met 
het redactiewerk. Ik vond het altijd leuk om de lezers ook, d.w.z. naast alle informatie 
over de diverse activiteiten van de wijkvereniging en stukjes van sociale organisaties, te 
“bestoken” met informatieve/grappige weetjes. Mijn partner Geesje maakte meestal de 
foto’s voor de omslag. De samenwerking met redacteur Ineke en vormgeefster Yasmine 
was altijd prettig. Ik wens de nieuwe redactie veel werkplezier. En alle lezers een mooie 
zomer. Mart.

Jammer dat Mart stopt als redactielid; we hebben een aantal jaren prettig 
samengewerkt. Helaas stopt daarmee ook de rubriek “Van de hak op de tak”, veel 
mensen gaan dit missen; dat geldt ook voor mijzelf! Inmiddels heeft Monique Bergers 
zich aangemeld om de redactie te versterken. Verder wil Marijke Leusink voor elke editie 
een column aanleveren, waarin ze leuke voorvallen of acties in de wijk gaat vertellen. 
Vanaf Laarnieuws no. 4 gaan beiden hier actief mee aan de slag. Maar ook uw 
aanmelding als redactielid is nog steeds welkom, we streven naar een brede bemensing 
van onze redactie en zoeken met name nog iemand voor het redigeren van de teksten.

In dit laatste nummer vóór de vakantie kunnen we gelukkig al weer meer activiteiten 
opnemen, zoals Koningsdag en de Dag van De Laar in september. Gelukkig kan de 
wandelvierdaagse in juni ook weer georganiseerd worden. 
De nieuwe wijkruimte, achter de sporthal aan de Brabantweg, wordt 7 mei officieel 
en feestelijk in gebruik genomen, waarbij tevens de naam onthuld wordt. Ook wordt 
dan “de Dubbeltjeswinkel” geopend. Een aantal andere activiteiten zitten nog in de 
opstartfase. 
Leuke initiatieven zijn o.a. kunstmaand De Laar, het KinderzwerfboekStation en de 
opening van een Rozetje in de Brede School De Laar West aan de Brabantweg. U leest 
hier elders in dit wijkblad meer over. 

Vanuit de redactie wensen we u een zonnige zomer. Eind augustus komt Laarnieuws 
no.4 uit. Ineke.
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Natuurlijk vitaal door deskundig advies over
voeding, supplementen en kruiden bij chronische

klachten, vermoeidheid en medicijngebruik

Natuurgeneeskundig therapeut Erwin Kempkens
Lid van beroepsvereniging VNT

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling
vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing is niet nodig.

www.natuurlijk-vitaal.nl
06 - 53 400 466

Alle aandacht voor uw voetklachten
Natuurlijke huidverzorging met Annemarie Börlind

Huidverjonging met microdermabrasie

Pedicure en schoonheidsspecialist Lidwien Kempkens
Lid van beroepsverenigingen ProVoet en Anbos

Vergoeding van pedicurebehandeling bij reuma en
diabetes is mogelijk met een verwijzing door een (huis)arts

of medisch specialist.

www.walk-on-voetverzorging.nl
wvw.schoonheidsspecialistearnhem.nl

026 - 32 71 282

Ons praktijkadres
Martensbongerd 22, Rijkerswoerd

De vakantie-activiteiten komen er weer aan!

Ook komende vakantie organiseren we weer leuke, sportieve en 

creatieve activiteiten. Denk aan graffiti, zwemmen, kliederen, skaten, 

koken, disco …. en nog veel meer! Online en op social media vind je 

ons hele programma!

Facebook:    

Instagram:   

Met vragen:

Motion jc Rijnstad, Sterre Rijnstad, Noortje Rijnstad

motion.rijnstad | www.delaararnhem.nl

mail/app/bel naar: vakantieaanmeldingen@gmail.com 

Sterre Leroi: 06-46140759

r



Noteer in uw agenda: zaterdag 9 april Paasbingo bij 
wijkvereniging De Oostelaar! 

Wij gaan een gezellige paasbingo met leuke prijzen organiseren.

Daarnaast is er een loterij, met als hoofdprijs een 
Airfryer XL van een bekend Nederlands merk. Ook de bekende boodschappentassen en 
verschillende cadeaus zijn weer van de partij! Uiteraard mag de jackpot ook niet ontbreken.

De paasbingo wordt gehouden in boerderij De Kroon. 
De zaal zal om 19:00 uur opengaan en om 19:30 uur starten 
wij met de bingo.

Bij binnenkomst staat desinfecterende gel voor u klaar in de hal.

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
koorts? Dan verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om niet naar de bingo te komen.

Wij verwelkomen u graag op 9 april in boerderij De Kroon! 

Workshop schelpenkrans met windlicht
Schelpen zijn er in allerlei soorten 
en maten; een uitdaging om 
hier iets creatiefs mee te doen. 
Toevallig zagen we een wel heel 
bijzonder soort schelp: de pennen 
van een zee-egel. Met als basis 
twee strokransen maken we een 
schelpenkrans. Middenin wordt 
een windlicht geplaatst. De krans 
komt op een groot onderbord te 
staan. Gezellig om in de zomer op de tuintafel te zetten, maar 
ook binnen staat deze krans decoratief. 

De op de foto afgebeelde krans kan qua materiaal iets 
afwijken van de krans, die we gaan maken.  

Wanneer: dinsdag 17 mei
Waar:  boerderij De Kroon
Tijd:  19.30 – 22.00 uur
Kosten:  € 22,50 voor leden en 
  € 27,00 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 19 april tot uiterlijk 28 april
Bij:  Ineke Bretz, tel. 06-31960079

Restjesworkshop
Zoals je de laatste jaren van ons gewend bent gaan we in 
juni weer de restjesworkshop organiseren. Op de foto zie je 
een impressie van onze workshops en de bloemen die we 
gaan gebruiken. Wat we precies gaan doen is nog even een 
verrassing, maar het zal zeker leuk worden en er zal voor 
ieder wat wils zijn. 
Bij het aanmelden gaan we vertellen wat we die avond gaan 
maken en je kunt hieruit dan een keus maken.

Wanneer:  dinsdag 7 juni
Tijd:   19.30 – 22.00 uur
Kosten:  € 20,00 voor leden en 
  € 25,00 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 19 april
Bij:  Elvira Benerink, tel. 06-44503444

De workshops worden georganiseerd door wijkvereniging De Oostelaar en worden gehouden in boerderij De Kroon, deel I en II.
Voor beide workshop 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.

LAARNIEUWS
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         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

 We nemen nog nieuwe patiënten aan! 
 Persoonlijke aandacht van ons enthousiaste team 
 Uitstekende kwaliteit door professionele scholing 
 Complete mondzorg met mondhygiënistes 
 Prothese specialist aanwezig op vrijdagmiddag 
 Bij angst de juiste, rustige en persoonlijke benadering 
 Alle werkdagen geopend en ook de woensdagavond! 

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           Dyany, 13 jaar 

 

Iedereen is welkom en we denken met u mee! 
 

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

Maandag 08:00 uur – 17:00 uur 
Dinsdag 08:00 uur – 17:00 uur 
Woensdag 08:00 uur – 20:00 uur 
Donderdag 08:00 uur – 17:00 uur  
Vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur  

Het is heel erg schoon! 
Aardige en gezellige 

mensen! 
Leuke en huiselijke 

wachtkamer! 

Heb jij ook al een Etos 
klantenkaart?

Wilma
Oostburgwal 22-24

6845 CZ, Arnhem
026-3810050

 Oostburgwal 38, Arnhem
Winkelcentrum de Laar Oost

06-28295370

www.sommynails.nl

ManicureManicure
PedicurePedicure

GellakGellak

AcrylAcryl BiabBiab

Opbrengst collecte
Alzheimer Nederland
Beste inwoners van De Laar,

Ook vorig jaar, van 8 t/m 13 november,  
is er weer bij u in de wijk gecollecteerd voor 
Alzheimer Nederland. Wij willen u, als gulle 
gevers, hartelijk bedanken!
Natuurlijk bedank ik ook de collectanten voor 
hun enorme inzet, ondanks de corona!

In 2021 heeft de collecte in De Laar 
€ 3074,19 opgebracht.

Als u meer wil weten over Alzheimer 
Nederland, dan kunt u via de site 
www.AlzheimerNederland.nl alle informatie 
verkrijgen.

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. 

U kunt zich opgeven bij:  
Ans den Duijf, coördinator voor De Laar,
ans.denduijf@gmail.com



De Avond4daagse Arnhem Zuid
Wat een geluk dat we er nog zijn! Na twee jaar afwezigheid mogen we weer van start, 
als alles zo blijft zoals het nu is, zonder vrijheidsbeperkende maatregelen om buiten samen te zijn.

Wie zijn wij? Het bestuur bestaat uit een stel goedgehumeurde personen die buurtgenoten proberen 
te vermaken met een gezinswandeltocht. Een aantal leden neemt er speciaal verlof voor op om 
dit evenement in juni te organiseren. We doen dit als vrijwilligers al geruime tijd en kunnen ervan 
genieten als alles klopt aan het einde van onze tocht.

De avondvierdaagse is er voor iedereen en moet ook voor alle lagen van 
de bevolking toegankelijk blijven. We houden de prijs laag. We hebben speciale acties 
voor scholen, zodat ook dat ene kind, wat anders nooit mee kan doen, een startkaart kan 
ontvangen.
We zijn achter de schermen bezig om het steeds leuker en beter te maken, 
in samenwerking met de scholen en de sportkantine en zullen goede doelen blijven steunen. 
Deelnemers moeten kunnen zeggen: “Wauw wat een geweldig en goed georganiseerd 
spektakel!”
Dit jaar organiseren wij de 25e editie van ons evenement, startend op dinsdag 7 juni om 
18.30 uur. En ik hoop op vrijdag 10 juni, de laatste dag, trots de wisselbeker aan de school en 
de medailles te overhandigen. Maar vooral de glimlach terug te zien bij onze deelnemers!

Wil je ons helpen om dit evenement elk jaar door te laten gaan, meld je dan aan als vrijwilliger! We zijn al geholpen als je 
een avond beschikbaar bent.  Tevens zoeken we nog een secretaris voor het bestuur. Lijkt je dit wat, stuur een mail naar 
a4darnhemzuid@gmail.com

Namens het bestuur, 
Alexander Meijer

Bijeenkomst woningisolatie voor eigenaren
Goed uitgevoerde isolatie is de maatregel met het grootste rendement en bovendien een voorwaarde 
voor een warmtenet of volledig elektrisch verwarmen. Tijdens de bijeenkomst leren we over de 
slimste isolatiemaatregelen én een stappenplan om deze uit te voeren. Presentatie is in handen van 
energieprestatieadviseur (EPA-W) Pieter-Bas van Duuren. Hij zal ook uitgebreid de tijd nemen voor uw vragen. 

De Laar Energiebewust wil bewoners handvatten geven om bewust met 
energie om te gaan. Wij zijn een bewonersinitiatief met vrijwilligers uit 
De Laar zelf, die onze wijk een stukje duurzamer willen maken. Voor nu, 
vanwege de hoge energieprijzen, maar ook voor een leefbare toekomst. 

Na de presentatie van Pieter-Bas willen we onderzoeken hoe we zo 
makkelijk mogelijk de juiste isolatiemaatregelen kunnen nemen.  

Wanneer:  donderdag 12 mei 2022 
Waar:   boerderij De Kroon (Randweg 2)
Tijd:   19:30 tot 21:00 (daarna napraten)

Buurtcirkel De Laar
Wil je meer in contact met de 
buurt, zoek je meer invulling in je 
dagelijks leven, vind je het leuk om 
voor andere mensen klaar te staan 
en kun je zelf soms ook wat hulp 
gebruiken? Dan is Buurtcirkel iets 
voor jou! 

Buurtcirkel De Laar zoekt namelijk 
een gezellige buurtbewoner, die het 
leuk vindt om andere mensen te 
leren kennen en er ook voor open 
staat om de mensen in de groep te 
ondersteunen. Al sinds vier jaar is er in 
wijk De Laar een Buurtcirkel, dat wil 
zeggen een groep van mensen die het 
prettig vindt samen leuke activiteiten 
te ondernemen zoals wandelen en 

samen eten, maar elkaar ook helpen 
bij bijvoorbeeld klussen in huis en tuin. 
Zo’n Buurtcirkel is goed voor je sociale 
contacten en je kan ook rekenen op 
iemand die je een luisterend oor biedt 
of een handje helpt. 

Heb je interesse en/of vragen? 
Neem dan gerust contact op: 
0651419134, w.max@ribwavv.nl 

LAARNIEUWS
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And the winner is…………
Jullie hebben niet alleen je stem uitgebracht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor de naam van 
de wijkruimte! Na een goede opkomst via Laarnieuws, 
e-mail, Facebook en de poll op onze Arnhem website werd 
het een race met indrukwekkende sprint. Vijf namen 
deden mee:

- De Woeste Hoeve 
- De Schakelaar 
- De Laarhof 
- De Verzamelaar 
- De Babbelaar

In totaal zijn er via de diverse kanalen 279 stemmen binnen 
gekomen en daar zijn we ontzettend blij mee. 
 
Met slechts 1% van de stemmen moest De Woeste Hoeve 
het in de eerste bocht al opgeven. 
 
 

Ook De Verzamelaar en  
De Babbelaar hielden het met 
8% en 10% van de stemmen 
niet langer meer vol. 
 
Daarna werd het spannend, De Schakelaar en De Laarhof 
wisselden elkaar steeds af. Waar de ene even in hield 
nam de ander weer een sprint om daarna weer ingehaald 
te worden door de tegenstander. Maar zoals een goede 
democratische stemronde betaamt kan er maar één de 
gekozen winnaar zijn. En dat is geworden met een winst 
van maar liefst 52% van de stemmen………. De Laarhof.

Onder alle inzendingen verloten we een VVV-bon van 
50 euro. De winnaar wordt op de hoogte gebracht. 
We willen iedereen die gestemd heeft ontzettend 
bedanken! 

Kom langs in De Laarhof!
Heeft u al buurtbewoners ontmoet in De Laarhof? 
De deuren zijn op maandagochtend van 10:00 tot 
12.00 uur altijd open voor een koffiemoment, waar al een 
leuke groep bewoners samenkomt. Met de opening van 
de Dubbeltjeswinkel en een aangevulde boekenruilkast 
verwachten we steeds meer bewoners in de wijkruimte. 
In de maand mei staat De Laarhof in het teken van kunst, 
nog een reden om langs te komen. 

Langzaam maar zeker zijn we stappen aan het maken en 
willen we dit steeds meer uitbouwen, dus kom vooral een 
keer langs! De ingang zit aan de achterzijde van de sporthal 
aan de Brabantweg.

7 mei: Bakkers klaar? Bakken maar!
Op 7 mei is van 11.00 uur tot 13.00 uur de opening van de ‘Dubbeltjeswinkel’ in De Laarhof. Een mooi moment om ook  
samen de nieuwe naam van de wijkruimte te vieren en elkaar te ontmoeten. Wij zorgen voor koekjes bij de koffie. Maar bij 
een feestje hoort eigenlijk taart! Omdat het vooral jullie Laarhof is, willen wij bewoners die van bakken houden, uitnodigen 
om voor elkaar een taart, cake of koekjes te bakken voor deze opening. 

Bakken voor elkaar, bakken voor de ‘buren’. Jong en oud kunnen hun bakkunsten delen en we genieten er samen van. 
Dit zorgt weer voor een mooie verbinding in de wijk. Dus doe je bakkersschort aan, maak wat lekkers en neem het 7 mei 
mee! Samen genieten we in De Laar(hof)!   

Enthousiast?
Heeft u ideeën, verhalen, activiteiten of kent u verborgen schatten van de wijk? Dan horen we dat graag! Laat het ons 
weten via delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl



Leerlingen willen een klimaatproof plein en wijk
Op 21 februari kwam 
Cathelijne Bouwkamp, wethouder 
Groen en Klimaat, op bezoek bij 
leerlingen van basisschool 
De Laarhorst in Arnhem met een 
hulpvraag. Kunnen de leerlingen 

helpen om Arnhem groener en klimaatbestendiger te 
maken?

De leerlingen bedachten 
acties voor hun eigen 
plein, maar ook voor de 
omliggende wijk. “Het is 
best wel grijs hier, dat kan 
allemaal wel wat groener” 
vertelde een leerling.

Stenen eruit, planten erin! 
Op een zeer regenachtige maandagochtend met een 
schoolplein vol plassen water ging groep 6 van 
De Laarhorst op onderzoek uit. Is hun schoolplein bestand 
tegen plensbuien en bloedhete zomers? Daar was duidelijk 
verbetering mogelijk. “Wij doen op school stenen eruit en 
planten erin!” aldus een leerling die zag dat het water op 
tegels blijft staan. Als het aan de leerlingen ligt, worden er 
bomen geplant en komen er veel groene daken en groene 
gevels in de wijk. Mooi om te weten is dat alle vier de 

basisscholen in De Laar druk bezig zijn met het vergroenen 
van hun schoolpleinen!
Ook als gemeente zijn we voorstander om samen met 
leerlingen en wijkbewoners meer bomen in de wijk te 
planten. We hebben bijvoorbeeld een subsidieaanvraag 
lopen voor een Tiny Forest; een inheems minibosje ter 
grootte van een tennisveld met wel 600 boompjes en 
struiken voor in onze wijk. Hoe leuk zou dat zijn! Half april 
weten we of dit doorgaat. Ook kunnen buurtbewoners 
wensbomen aanvragen. Samen zorgen we voor een nog 
groenere wijk! Stenen eruit en groen erin.   

Foto’s gemaakt door Rinus Baak 

Zie ook: https://www.ivn.nl/provincies/gelderland/nieuws/
arnhemse-leerlingen-willen-een-klimaatproof-plein-en-wijk. 

Fixi; handig voor uw 
melding of klacht 
openbare ruimte 
Ligt er een tegel scheef? Is er een boom 
omgewaaid? Fijn als u dit aan ons doorgeeft, 
dan gaan wij ermee aan de slag. Een heel 
gemakkelijke manier is met de Fixi-app. 

Ziet u iets in uw omgeving dat stuk is? Of overlast geeft?

Meld het met de Fixi app of via www.arnhem.nl/melding

OPENBARE VERLICHTING

BESTRATING

SPEELTOESTEL
WILDGROEI

w
w

w
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h
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Voorkom overlast van hondenpoep!
Het buitenspeelseizoen is begonnen. Er is niks viezer dan spelen tussen de 
hondenpoep. Laten we samen zorgen dat er geen poep ligt in 
De Laar! In Arnhem mogen honden in bijna de gehele openbare ruimte 
aangelijnd uitgelaten worden. Wel hebben hondenbezitters overal een 
opruimplicht en moeten dus altijd een poepzakje bij zich hebben. 

Op overtreding van deze regels staat een boete van 
€ 95,-. Op plekken die zijn ingericht voor kinderen, zoals speelplaatsen en 
schoolpleinen, is het niet toegestaan om je hond uit te laten. 
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

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

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

- Huidverbetering met laser
 Littekenbehandeling, bijv. acné, brandwonden, chirurgie,
 pigment- en ouderdomsvlekken,
 rimpelbehandeling, 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 

ouderdoms wratten
- Behandeling van acné en probleemhuiden
- Medische camouflage van huidaandoeningen
- Figuurcorrectie
- Voeding & Beweging
- Permanente make-up

MARIBEAU medisch schoonheidsspecialist in dermatologie, voeding & 
beweging behandelt alle huidtypes. Wij zijn gediplomeerd en werken samen 
met de zorgverzekeraar voor definitieve ontharing, behandeling van acné,  
medische camouflage van huidaandoeningen en voedings advies.
Tevens werken wij samen met dermatologen en huisartsen.

Voor meer informatie over de behandelingen kijk op www.maribeau.nl, 
stuur een mail naar info@maribeau.nl of bel naar 026 - 32 36 586.



“Dubbeltjeswinkel” De Laar 
In De Laarhof zijn we bezig met het inrichten van de 
Dubbeltjeswinkel. In deze winkel staat van alles: onder 
andere spelletjes, boeken, kleding en leuke dingen om je 
huis mee aan te kleden. Het zijn tweedehands spullen, die 
prima nog een volgende ronde mee kunnen. 

Spaarpot 
Bij de uitgang van de winkel staat een spaarpot. We vragen 
je om erin te doen wat je over hebt voor de spullen die je 
meeneemt. Van het bedrag dat hiermee wordt opgehaald, 
organiseren we een activiteit voor de wijk. De eerste 
opbrengst gaat naar een wijkbarbecue in de zomer. De 
uitnodiging voor deze barbecue zullen we via flyers en onze 
Facebookpagina verspreiden.

Spullen brengen 
Om de Dubbeltjeswinkel te vullen zijn we nog op zoek 
naar leuke spullen. Er staat al een hoop leuks om tussen te 
neuzen en het is fijn als het weer aangevuld kan worden 
met nieuwe spullen. Om de Dubbeltjeswinkel mooi te 
houden, zijn we alleen op zoek naar spullen die schoon en 
heel zijn. 
 
 
 

Neem een kijkje 
Ben je nieuwsgierig geworden? 
Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen! De 
winkel is geopend als er in de Laarhof activiteiten zijn. Voor 
nu is dat in ieder geval de maandagochtend 
tussen 10:00 en 12:00 uur en woensdag tussen 10:00 en 
15:00 uur. Mochten we op meerdere momenten open zijn 
dan zullen we dat via de Facebookpagina van de Laarhof 
laten weten. 

Opening van de Dubbeltjeswinkel is tijdens de opening van De Laarhof: zaterdag 7 mei 11:00 – 13:00 uur 
Kom je ook een kijkje nemen? Hopelijk tot dan!

Een Rozetje in de wijk - op zoek naar spannende verhalen -
Op 20 mei zal er in de Brede School De Laar West aan de 
Brabantweg een Rozetje openen! 

Rozetje 
Een Rozetje is een bibliotheek in de wijk, 
een locatie van Rozet. Bij het Rozetje in 
De Laar kan jong en oud terecht voor het 
lenen en inleveren van materialen, 
het ophalen van reserveringen maar ook 
voor een praatje, het lezen van de krant 
onder het genot van een kop koffie of hulp 
bij computervragen.  
Daarnaast willen we een breed scala aan  

We kijken graag samen naar de mogelijkheden. 
Stuur een mailtje naar karlijn.mulder@rozet.nl. 

Opening door de burgemeester 
Onze eigen burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, 
komt op 20 mei om 12.00 uur het Rozetje openen!

De verhalenkamer 
Het thema van dit Rozetje wordt “de verhalenkamer”, 
waar kinderen worden gestimuleerd om “mooie verhalen 
te vangen”. Een eerste ontwerp is al gemaakt. Spannende 
kasten met een mooie omlijsting, een podium met een 
mooie stoel waar naar verhalen kan worden geluisterd, 
een boom vol verhalenvangers. 

 
 

 
 

Maar ook voor volwassenen zullen er genoeg leuke, 
spannende, informatieve boeken te vinden zijn. 

Hulp gezocht 
We zoeken nog mensen 
die het leuk vinden 
om te helpen dit te 
realiseren. Wie kan 
timmeren en zagen? 
Wie vindt het leuk om 
te schilderen? Je bent 
welkom! Stuur hiervoor 
een mail naar: 
directie@delaarakker.nl.

Via de wijkwebsite 
De Laar zullen we u op 
de hoogte houden van 
het openingsfeest en de daaropvolgende openingstijden. 

Wij hopen u er te zijner tijd te mogen ontvangen! 

Het Rozetje in De Laar West is een samenwerking tussen 
het Rozet, de gemeente Arnhem, Partou, basisschool 
De Laarakker en basisschool De Expeditie. 

LAARNIEUWS
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     Wijkvereniging De Oostelaar                        organiseert op woensdag 27 april 
  volop activiteiten op en rondom                       het terrein van Boerderij De Kroon!

Rommelmarkt
Van 10.30 tot 16.30 uur is er weer 

een grandioze rommelmarkt in het 

Bingelradepark. 

Muziek en terras
De muziek wordt de hele dag verzorgd 

door Jeffrey Praster met van 

13.00 – 13.30 uur een optreden van 

Willem Huisman.

Jong en oud is van harte welkom op de 

gezellige terrassen voor een hapje en een 

drankje!

Schminken of 
glittertattoo
Bij de partytent van Houtspelmaatwerk 

kunnen kinderen zich, tegen betaling, 

laten schminken of een glittertattoo laten 

zetten. 



     Wijkvereniging De Oostelaar                        organiseert op woensdag 27 april 
  volop activiteiten op en rondom                       het terrein van Boerderij De Kroon!

Kortom er is veel te doen voor de jeugd! 

Meedoen aan de spelletjes is voor alle kinderen 

gratis.

Organisatie: 

wijkvereniging De Oostelaar en 

Wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon.

Spelletjesfestijn
Het spelletjesfestijn voor de jeugd start 

om 10.30 uur. Als superspektakel 

hebben we dit jaar een stormbaan van 

maar liefst 23 meter voor de jeugd; voor 

de allerkleinsten is er een springkussen 

en voor de echte waaghalzen een 

rodeostier.

Verder is er een piratenglijbaan en 

een kinderkop van Jut. Ook spelletjes 

als: ballengooien, vier op een rij, 

bibberspiraal enz. 

LAARNIEUWS
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Een groen plein bij De Expeditie voor alle kinderen 
in de wijk
Al sinds de start van de gefuseerde school De Expeditie 
aan de Brabantweg (voorheen Jeroen Boschschool en 
Toermalijn) zijn er wensen van leerlingen en leerkrachten 
voor het realiseren van een groen, natuurlijk schoolplein. 
Voor de kinderen van De Expeditie, maar ook voor de 
kinderen uit de wijk die na schooltijd hier ook heerlijk 
kunnen gaan spelen! Een groen plein waar kinderen zich 
kunnen verstoppen, hun motoriek kunnen verbeteren, 
spellen kunnen doen, ontdekkingen doen (expeditie!) en 
de natuur beter kunnen beleven. Wat nu nog een enorme 
ruimte met veel tegels en een paar speeltoestellen is, gaat 
wat ons betreft veranderen in een avontuurlijke speelplek 
met hoogteverschillen, schaduwplekken, plekken voor 
buitenlessen, uitdagende klim- en speelplekken en veel 
beplanting. Over zo’n nieuwe inrichting moet je goed 
nadenken. Een groepje ouders, leerkrachten en een 
adviseur van het natuurcentrum heeft dat gedaan.

Eerste ontwerp
Na het inwinnen van allerlei informatie, het luisteren en 
kijken naar wensen van de kinderen en het overleggen 
met ontwerpers is onze keuze gevallen op Bureau Ris 
(https://www.bureauris.nl/). Zij hebben voor de school 
een eerste ontwerp gemaakt. Dit jaar worden de eerste 
werkzaamheden al zichtbaar voor de buurt. We hopen op 
een speelplek waar kinderen fantastisch kunnen spelen, 

beleven en leren. En dat het regenwater dat nu nog op de 
tegels blijft liggen en wegspoelt in het riool op het nieuwe 
plein de grond in kan gaan en daarmee niet verloren gaat. 
Daardoor zal er in de zomer ook meer koelte zijn. 
Beter voor de wereld en onze aarde.

Heeft u vragen of opmerkingen? 
mariska.roos@floresonderwijs.nl of 
erna.vaneck@floresonderwijs.nl 

Sponsoring
Het vergroenen van het plein kost veel geld. Wij zoeken 
daarom, naast de subsidies die we aanvragen, nog 
sponsors! Wil je met je bedrijf ook bijdragen aan meer 
groen voor de kinderen in de wijk én voor het klimaat, 
neem dan contact met ons op 
(mariska.roos@floresonderwijs.nl). De namen van alle 
bedrijven die ons sponsoren met een bedrag van minimaal 
€250,- worden opgenomen in de nieuwsbrief en komen op 
een grote banner bij het nieuwe plein!
Wil je met een kleine bijdrage helpen om het groene plein 
te realiseren? Ook daar zijn we natuurlijk blij mee! 
Dan is uw bijdrage van harte welkom op rekeningnummer 
NL02 RABO 0351240802 o.v.v. ‘sponsoring groene plein’.

Team De Expeditie 

KinderzwerfboekStation bij Jumbo Michael Jansen in De Laar 
Alle kinderen moeten kunnen lezen! 

Misschien heeft u de boekenkast bij 
Jumbo Michael Jansen in De Laar al 
zien staan. Op 25 februari is hier een 
KinderzwerfboekStation opgericht. 
Kinderen uit de wijk kunnen hier terecht 
voor een zwerfboek. Kinderzwerfboek 
stimuleert lezen en probeert zoveel 
mogelijk KinderzwerfboekStations op te 
richten. Zodat álle kinderen kunnen lezen.

[Stationschef Jiske: “Van alle Nederlanders is ongeveer 
11% laaggeletterd. Ook in Arnhem gaat het om vele 
duizenden mensen. Deze mensen hebben moeite met lezen 
en schrijven en daardoor ook met andere dingen, zoals 
rekenen en computers gebruiken. 
Er zijn veel kinderen die thuis niet lezen, omdat er geen 
geld is om boeken te kopen. Terwijl lezen juist zo belangrijk 
is voor de taalvaardigheid. En die taalvaardigheid gaat in 
Nederland al jaren achteruit. 
Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde om mee te 
kunnen doen in de samenleving. Wie veel leest, heeft ook 
een betere taalvaardigheid. Kinderen die goed kunnen 
lezen, hebben later meer succes op school. Om deze reden 
heb ik contact opgenomen met de Jumbo in onze wijk. 
Kinderen die met hun ouders mee naar de supermarkt 
gaan hebben hier op een laagdrempelige manier toegang 
tot boeken.  
 
 
 
 

Hoe meer en beter mensen kunnen lezen, hoe minder 
laaggeletterden er zullen zijn.’ Want wie als kind al graag 
leest, zal dat later vaak ook doen, blijkt uit onderzoek. Jong 
geleerd is oud gedaan dus. Daarom is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk kinderen het leuk vinden om te lezen. En is 
het belangrijk dat kinderen makkelijk en snel een boek ter 
beschikking hebben. En dus dat er een zwerfboekenstation 
is op een plek waar kinderen veel komen, zoals bij de 
plaatselijke supermarkt.”]

Wat zijn zwerfboeken? 
Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die 
zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden 
doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, 
winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, enzovoorts. Hoe 
een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen 
in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een 
miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. 
Maar dat kunnen er nog véél meer zijn! 

Stuur boeken op een spannende tocht 
Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat álle kinderen 
moeten kunnen lezen! Duik in je boekenkast en 
stuur boeken uit zwerven, zamel boeken in of start 
een KinderzwerfboekStation. Hoe je dit kunt doen 
lees je op www.kinderzwerfboek.nl . Daar kun je de 
zwerfstickers bestellen en kun je ook zien waar andere 
KinderzwerfboekenStations zijn.



Gezocht: vrijwillige coördinator VoorleesExpress
Rozet beweegt zich in het maatschappelijke 
domein van de stad en is daar waar 
de mensen zijn. De VoorleesExpress is 
onderdeel van Rozet en richt zich specifiek 
op de taalontwikkeling van kinderen in 
de Arnhemse wijken. De VoorleesExpress 
verbindt ouders en kinderen aan een 
betrokken en getrainde vrijwilliger. In ongeveer 5 maanden 
werken ze samen aan taal en leesplezier. Goed kunnen 
lezen en begrijpen wat je leest, is belangrijk voor kinderen. 
Want wie dat kan, heeft een grotere kans om goed mee 
te komen op school. Ben jij goed in regelen en organiseren 
of wil jij dit verder ontwikkelen bij een bijzonder 
maatschappelijk betrokken project? Dat kan! 

Taalontwikkeling
De VoorleesExpress Arnhem werkt met voorlezers en 
coördinatoren. Met als doel taalontwikkeling te stimuleren 
en plezier te hebben in lezen, zijn de vrijwilligers elke 
week een uur bij kinderen thuis om voor te lezen. 
Als coördinator begeleid je gezinnen en voorlezers in 
afstemming met de projectleiding bij Rozet. Je verzorgt de 
intakegesprekken bij de aangemelde gezinnen thuis, stelt 
de voorlezer voor aan het gezin en bespreekt samen de 
doelen en hoe het voorlezen het beste vorm kan krijgen. 
Je monitort voorleestrajecten voortgang op afstand en 
blijft hierover regelmatig in verbinding, zowel schriftelijk 
als mondeling. Verder stuur je voorlezers aan en ben je 
hun sparringpartner. Voor jouw voorleesteam organiseer je 
gedurende het seizoen een aantal bijeenkomsten, waarin je 

voorlezers de gelegenheid biedt ervaringen uit te wisselen 
en met elkaar mee te denken. Je bent deel van een 
coördinatoren team dat een aantal keer per jaar bij elkaar 
komt. Je bent gericht op groei en kan anderen coachen en 
kansen bieden. Je bent communicatief vaardig en integer. 

DNA
• Je bent flexibel inzetbaar in de Arnhemse wijken (op dit 
   moment vooral in Arnhem Zuid)
• Je kunt omgaan met onverwachte en onbekende situaties 
   en verschillende doelgroepen binnen en buiten je 
   culturele grenzen
• Je kunt je minimaal een jaar aan het project verbinden

Beloning
Een zelfstandige functie voor een aantal uur per 
week waarin je actief een maatschappelijke bijdrage 
kunt neerzetten. Je werkt zelfstandig en hebt een 
vast aanspreekpunt in Rozet. Als Rozetter krijg je 
een abonnement op de Bieb, kun je deelnemen aan 
ontwikkeling en scholing en reiskosten declareren. 

Reactie
Wil je meer weten over deze vrijwilligersfunctie? Kom dan 
met ons kennismaken. Onder een kop koffie vertellen we je 
graag meer over de werkzaamheden van een coördinator. 
Neem contact op met Corinna Haese via 
voorleesexpress@rozet.nl of bel 06-53146445. Of meld je 
direct aan als vrijwilliger op www.rozet.nl/voorleesexpress. 
Tot binnenkort!

KIES-groep Arnhem voor Kinderen van 
gescheiden ouders                  
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. 
Het overkomt ze. Ieder kind doorloopt hierin zijn eigen 
proces. Bij de KIES-groep staat de ervaring van het kind 
centraal. Samen met andere kinderen leren ze om te gaan 
met hun ervaring en deze een plaats te geven. Ze kunnen 
de scheiding leren begrijpen. Elk kind van gescheiden 
ouders is welkom. Er hoeft geen sprake te zijn van een 
problematische scheiding om deel te nemen aan de KIES-
groep. 

Een KIES-groep wordt begeleid door twee gecertificeerde 
KIES-coaches. Een groep van maximaal 10 kinderen komt 8 
keer bij elkaar. In een veilige omgeving werken ze aan alles 
wat met de scheiding te maken heeft. Als kinderen beter 
leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen 
blokkades en problemen in een vroeg stadium worden 
verminderd of zelfs opgeheven. Het KIES-programma 
wordt ook als preventieve hulpverlening ingezet. Uit 
onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat 
de KIES-methode effectief is bij de verwerking van de 
scheiding. Ook leidt de KIES-groep vaak tot beter contact 
met de ouders. Kinderen in Arnhem, die te maken hebben 
met de scheiding van hun ouders, kunnen deelnemen 
aan een KIES-groep. Omdat de Gemeente Arnhem het 

belangrijk vindt dat deze kinderen goede ondersteuning 
krijgen is deelname voor ieder kind gratis. Bij voldoende 
aanmeldingen zal in de wijkruimte van De Laar op vrijdag 
middag een KIES-groep starten. Er zijn nog plekjes vrij.

Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden. In Arnhem-Zuid 
bij KIES-Coaches Gaby Klok en Sheila Arnoldus. Zij zijn 
bereikbaar via mailadres: kiesvoordekinderen@gmail.com 

Voor meer informatie over de KIES-groep kunt u ook kijken 
op www.kiesvoorhetkind.nl of 
www.kindenscheidingarnhem.com 

LAARNIEUWS
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

 

 

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

Bel:  026-7853182  of ga naar uitvaartzorgjasmijn.nl 

 

Logo - huisstijl - foto - video - websites
Nu €100 korting*

*bekijk de actievoorwaarden op de site: 
www.kustersmedia.com

Kusters MEdia
we make brands grow

 
 

   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

 
 

   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

Bel voor een vrijblijvende offerte
Huissen

Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708

Email: f.kemp1@chello.nl
www.kempschilderwerken.nl



Een vol geprogrammeerde kunstige maand in De Laar!  
Niets te doen in de wijk? Dat was onlangs een geluid wat 
uit een enquête klonk. Samenwerkende partners in De Laar 
brengen daar in mei verandering in met Kunstmaand De Laar.

Ramenroute
In de week van 9 tot 13 mei zullen etalages van winkels in de 
winkelcentra door lokale artiesten kunstzinnig omgetoverd 
worden met tekeningen in een ramenroute, een evenement 
voortgevloeid uit het internationale tekenfestival The Big Draw. 
In Arnhem gingen winkelcentra De Drieslag en Kronenburg 
hierin al enkele keren voor en nu zijn de winkeliers in De Laar 
aan de beurt. 

Kunstcafé
Rozet 55Plus organiseert op donderdag 12 mei een speciaal 
Kunstcafé in de kantine van de sporthal aan de Brabantweg 
115, waar een kunstenaar iets komt vertellen over Street Art, 
Graffiti en het verschil tussen die twee. Wie weet mogen 
bezoekers onder zijn deskundige leiding iets uitproberen. Het 
viaduct van de Kroonse Wal zal namelijk tijdens deze maand, 
van 16 t/m 23 mei, met behulp van lokale jongeren vanuit 
jongerencentrum Motion opgeluisterd worden met deze vorm 
van kunst. 
Er zullen tijdens dit Kunstcafé muzikale intermezzo’s zijn van 
harpiste Lies Joosten, onder het motto ‘Van vrolijke noot, naar 

gevoelige snaar’. Het Kunstcafé is gratis te bezoeken, voor 
5 euro zijn er kaartjes verkrijgbaar voor onbeperkt koffie en 
thee. Het begint om 10.30 uur en eindigt om 12.00 uur.

Atelierroute
Als klap op de vuurpijl is er op 22 mei een atelierroute. 
Kunstenaars zullen dan publiek ontvangen in hun 
huiskamerateliers en weer andere kunstenaars zullen 
gezamenlijk exposeren in boerderij De Kroon en in wijkruimte 
De Laarhof, achter de sporthal aan de Brabantweg. Op 
zaterdag 14 mei om 11.00 uur wordt de ramenroute van 
Kunstmaand De Laar feestelijk geopend. Dit vindt plaats op 
het winkelcentrum De Laar-Oost.
Kunstmaand De Laar wordt o.a. mogelijk gemaakt door de 
cultuurgroep De Laar, Team leefomgeving en Rozet. Voor meer 
informatie over het exacte programma, maak contact met 
cultuurmakelaar Ineke Tegelaar via ineke.tegelaar@rozet.nl .

Landelijke opschoondag
Op zaterdag 19 maart was de landelijke 
opschoondag, waar ook de Laar Schoon 
aan meedeed. Het was zonnig opruimweer 
met een koud windje. Door onze oproepen 
op Facebook en in Laarnieuws én op de 
aankondigingsborden in de wijk kwamen er 
ruim 30 mensen op onze actie af. Geweldig! 
Het was een mooie ochtend met helaas weer 
veel te veel afval. Dank aan alle helpers!!

Ook helpen om je wijk schoon te houden? Wij verstrekken je grijpers, 
ringen, vuilniszakken en een hesje! Mail naar: delaarschoon@gmail.com .
Wij zijn ook te vinden op Facebook!
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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 ko� ie staat voor u klaar.

Nederlands brutaalste brillenmerk

www.schuytgraafoptiek.nl



Terugblik op februari
Fietspad in De Laar Oost.

Plantsoen in De Laar West.

In 2007 groef het Waterschap al een 
extra watergang in De Laar West met 
afwatering naar de Linge. Om natte 
voeten in de wijk te voorkomen bij 
extreem veel regenval. Misschien 
moeten er nu, 13 jaar later, toch maar 
een paar extra kanalen bijkomen. 
Zoveel regenwater in de winter heb ik 
in onze wijk nog niet meegemaakt. 
En ik woon er al vanaf 1976.

Dit Arnhemse bedrijf fabriceert 
Powerfoil. Dit bestaat uit een stapel 
ultradunne functionele lagen die een 
stabiele en duurzame PV-zonnefolie 
vormen. PV is afkorting van Photo 
(licht) en Voltaic (elektriciteit) en is 
andere naam voor zonnepaneel. 
Het is maar 0,5 mm dik, of dun liever 
gezegd. Het is heel geschikt voor 
grootschalige toepassing op daken. 
Het wordt al enkele jaren wereldwijd 
toegepast. 
Dichtbij huis bijvoorbeeld bij IKEA 
Duiven. Zie de foto onder deze tekst.
HyET Solar heeft het dak van het IKEA 
gebouw afgedekt met Powerfoil. 
Het lichte gewicht van slechts

600g/m2 opende de mogelijkheid 
om het hele dak van het gebouw te 
gebruiken om hernieuwbare energie 
op te wekken.
De daken van grote bedrijven en 
distributiecentra zijn meestal niet 
gebouwd voor het gewicht van 
een groot aantal gewone glazen 
zonnepanelen.

In dit Land
Het is trendy om gevoelens van 
dreiging te verwoorden met een 
verontwaardigd ‘in dit land’ of ‘in 

Nederland’. 
Luister naar een debat 
in de Tweede Kamer, 
en binnen een kwartier 
heeft iemand gezegd: 
‘Het kan in dit land 
toch niet zo zijn 
dat we de hogere 
inkomens belonen 
over de ruggen 

van de minima? Of: Goddank zijn 
we in dit land bereid na te denken 
over een toekomst zonder fossiele 
brandstoffen.
Deze opmerkingen zou je net zo 
kunnen weglaten. Maar toch, ze 
geven iets extra urgents aan de 
opmerkingen. Alsof we vooral 
dankbaar moeten zijn dat we hier 
wonen en niet in een ander land.

Ja toch!
Bij gesprekken tussen mensen van 
het gewone volk, jij en ik dus, willen 
we onbewust benadrukken wat we 
beweren met “ja toch”. In de Tweede 
Kamer hebben ze een hekel aan 
elkaar afkatten, “ja toch”. Ik woon 
in de mooiste plaats van Gelderland, 
“ja toch”. Na al die regen in de 
winter gaan we een prachtige zomer 
tegemoet “ja toch”. 
Maar eigenlijk verzwak je daarmee je 
standpunt! “ja....”.

Tja ..sta maar paf
de tak breekt af.
De hak stapt door
op een privé spoor!
Een nieuwe start
Zonder Mart.
Uit het oog, uit het hart.
Oproep: mooie reactie 
Welkom nieuwe redactie!

Het European Network Against 
Arms Trade 

Het European Network Against 
Arms Trade (ENAAT) is een 
informeel netwerk van Europese 
vredesgroepen die samenwerken in 
onderzoek, belangenbehartiging en 
campagnevoering.
Hoewel Europese regeringen beweren 
geen wapens te exporteren naar 
landen in oorlog of mensenrechten 
schenden, worden Europese wapens 
over de hele wereld verkocht met zeer 
weinig beperkingen.
Wapenhandel is een bedreiging voor 
vrede, veiligheid en ontwikkeling, en 
de wapenindustrie is een drijvende 
kracht achter de toenemende militaire 
export en uitgaven.

Uit de oude doos (1912)
Boschbrandwagen te Arnhem.

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

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 ko� ie staat voor u klaar.

Nederlands brutaalste brillenmerk

www.schuytgraafoptiek.nl
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Agenda wijkvereniging De Oostelaar
Onder voorbehoud! Kijk voor de actuele situatie op de website en de Facebookpagina 

Zaterdagavondbingo 

19.30 uur, Anja Spanbroek 

14 mei, 11 juni, 10 sept, 

8 okt, 12 nov, 

17 dec Kerstbingo

Koffiemoment in 

De Laarhof

Brabantweg 115,

elke maandagochtend 

10.00-12.00 uur,

elke woensdagmiddag 

13.00-15.00 uur

Inloopmiddag en jokeren

13.30 – 15.30 uur

elke vrijdagmiddag

Nieuw: 

woensdagmiddagbingo

Elvira Benerink, 

06-44503444

elke 3e woensdagmiddag 

van de maand, 

van 13.15 – 15.30 uur

Breien voor goed doel

10.00 – 12.30 uur

19 apr, 3, 17 en 31 mei, 6 

en 20 sept, 4 en 18 okt, 1, 

15 en 29 nov, 13 en 27 dec

Creatieve workshops 

19.30 – 22.00 uur

Elvira Benerink, 

06-44503444 

Ineke Bretz, 06-31960079 

17 mei, 14 juni, 13 sept, 11 

okt, 8 nov, 

19 dec kerstworkshop

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

2, 16 en 30 mei, 5 en 

19 sept, 3, 17 en 31 okt, 

14 en 28 nov, 12 dec

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: Elvira Benerink

Basisscholen Venlosingel
De Lingelaar, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
Basisscholen Brabantweg
De Laarakker (r.k.), 383 06 64
De Expeditie, 381 38 62
Peuterspeelzaal Moriaantje
Randweg 2 (De Kroon), 06-82487471 en 06-82571416
Peuterspeelzaal De Trommelaar
Brabantweg 115, 381 43 89

Wijkteam Elden/De Laar
Kantoor: De Gelderse Poort, Mr. E.N. van Kleffensstraat 12
6842 CV Arnhem, 088 – 226 00 00
Team Leefomgeving De Laar -Elden
Kantoor: De Gelderse Poort, Mr. E.N. van Kleffensstraat 12
6842 CV Arnhem, delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
Thea ten Velde, 06 31114953 , Paul Beltman, 06 44158344
Monja van Woensel, 06 31 10 80 28
Samantha van der Linde, 06 25 10 69 83
Wijkplatform De Laar, 
delaararnhem@gmail.com,  www.delaararnhem.nl
Jongerencentrum Motion/Rijnstad
Xavier Pfaad - 0611849134, Jahrai Veldt - 06 21 52 17 72,

www.delaararnhem.nl/jongerencentrum-motion
Buurtsportcoach Iris Polman; 06-25452463

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

Noodgevallen: 112

Diëtistenpraktijk New Life
Bredasingel 54, 06-18094249
Fysiotherapie/manuele therapie 
De Laar
Burgemeester Matsersingel 200, 381 69 96
Ginnekenstraat 10, 381 08 00
Verloskundigen Praktijk Puur
Vroedvrouwen
Venlosingel 54, 3811795, www.puurvroedvrouwen.nl
Sociale raadslieden
026-3127999 (ma-vrij 9-11 u en 13-15u)
www.rijnstad.nl/hulponline
(ma - vrij binnen 24 uur antwoord)
Meldpunt Kindermishandeling, 442 42 22
Kantoor Hulpverlening
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 312 77 00
tel. spreekuur, ma+wo 9.00-11.00 uur: 312 79 99 
woensdag op afspraak via rijnstad.nl/afspraak
Raad voor de kinderbescherming
322 65 55
St. Thuiszorg Midden Gelderland
(STMG) 088 - 456 09 00
Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2
088-3556500 Afspreken 8.00-12.30 uur
Steunpunt Gaanderij
Driemondplein 1, 381 02 65
Buurtbemiddeling Arnhem
tel. 351 99 41, 06-29427944, ma-do 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl
Buurtpreventie WABP
WhatsAppBuurtpreventie De Laar Oost
Marijke Leusink AlarmAppBeheerder
06-18641091, www.wabp.nl 

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

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

Medisch Centrum Insula Batavorum
Randweg 1-5
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl   381 60 11
Tandartsenpraktijk, 381 75 17
Cranio Sacraal Therapie, 06-53949073
Psychologenpraktijk, 381 77 29
Haptotherapie, 443 00 19
Huisartsenpraktijk, Bredasingel 54: 381 51 59
Huisartsengroepspraktijk De Laar
Ginnekenstraat 16, 381 05 00
Huisartsenpost Regio Arnhem
buiten kantooruren: 026-3899696
SHO centra medische diagnostiek
www.sho.nl, 088-9997181
Apotheek De Laar, Bredasingel 145, 381 34 69
Tandartsen 
Ginnekenstraat 10-12, 381 59 47
Tandartspraktijk Radic, ma-do 9.00-13.00 uur
Aalburgstraat 108, 389 15 16

Wie, wat, waar

Gem. Openbare Ruimte, 377 43 27
Servicelijn gem. Arnhem, 0800-1809
www.fixi.nl
Suez grofvuil, www.inzamelbalie.suez.nl
Suez afvalinzamelaar, 0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)

Agenda  
wijkcentrum De Kroon

Dinsdag: Gitaarles
14.00–18.00 uur 
tel. 381 68 48

Donderdag: 
Wijkteam  
Elden/De Laar 
spreekuur  
13.00 – 15.00 uur

Dinsdag & 
donderdag 
Kickboksen voor  
jong en oud 
19.00 uur

Niet levensbedreigend: 0900-0904

Noortje Beukeboom -  06 46 13 67 22, 
Sterre Leroi - 06 46 14 07 59

Alg. bestuurslid: vacature
Alg. bestuurslid: vacature
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ZOMER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor u

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

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

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.



www.tandartspraktijkradic.nl

Aalburgstraat 108
6844 DJ Arnhem

026 - 389 15 16 

(ma t/m do: 9.00 - 13.00 en 14.00 - 17.00)

Persoonlijke aandacht bij een vast team, 
met meer dan 30 jaar ervaring

Angstbegeleiding en lachgas sedatie

Pijndiagnostiek

Porseleinen kronen en brugwerk dezelfde dag klaar

Kinderen en jeugd welkom!


