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EEN RESTAURANT MET MEER ORIGINELE CHINESE SPECIALITEITEN EN BIJZONDERE MENU’S

Speciale actie op zaterdag en zondag:
Chinees-Indisch buffet met ongeveer 20 gerechten:

Onbeperkt eten voor 
Volwassenen voor € 12,50 Kinderen tot 10 jaar € 6,50

Reserveren gewenst / niet geldig op feestdagen

Nieuw “Fong Sho”

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

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem

Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur
Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.

Je ziet ze groeien. 
skar.nl

babygroep
peutergroep 

BSO
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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.

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. 
 

2

  

 
 

EEN RESTAURANT MET MEER ORIGINELE CHINESE SPECIALITEITEN EN BIJZONDERE MENU’S

Speciale actie op zaterdag en zondag:
Chinees-Indisch buffet met ongeveer 20 gerechten:

Onbeperkt eten voor 
Volwassenen voor € 12,50 Kinderen tot 10 jaar € 6,50

Reserveren gewenst / niet geldig op feestdagen

Nieuw “Fong Sho”

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

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem

Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur
Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.

Je ziet ze groeien. 
skar.nl

babygroep
peutergroep 

BSO



Wijkblad voor De Laar

Van de voorzitter
Beste lezers van Laarnieuws

Hopelijk heeft u fijne feestdagen gehad. Wij, als bestuur van wijkvereniging 
De Oostelaar, zijn inmiddels al weer druk bezig met de voorbereidingen van onze 
activiteiten. 2023 is voor de wijkvereniging een bijzonder jaar, we bestaan in 
maart 40 jaar! Reden voor een feestje! U leest hierover meer op pagina 4.

In april wordt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, zie de 
uitnodiging op pagina 7. U wordt hier van harte voor uitgenodigd. 

Koningsdag is de eerste grote activiteit die voor de deur staat. U kunt vanaf 
15 februari een kraam reserveren voor de grote rommelmarkt in het 
Bingelradepark. Dit kan via de website www.oostelaar.nl . Houd ook onze 
Facebookpagina in de gaten hiervoor. Helaas zijn wij wel genoodzaakt om de 
huur van de kramen te verhogen met € 2,50. De kraamhuur wordt dan, inclusief 
de borg, € 32,50. Uiteraard krijgt u de borg van € 10,00 na afloop terug. 
In Laarnieuws no. 2 komt meer informatie over alle activiteiten op Koningsdag. 

Ook blijven wij de maandelijkse bingo’s en workshops organiseren, evenals alle 
andere vaste activiteiten. We gaan er weer een mooi jaar van maken!

Met vriendelijke groet, 
Dennis van der Steldt

Nr. 1, februari

Laarnieuws is het wijkblad voor  
De Laar en verschijnt in 2023  
zes maal. Oplage ruim 4900 
exemplaren

Redactieadres:
Redactie “Laarnieuws”
P/a Boerderij De Kroon
Randweg 2, 6845 AC Arnhem

Teksten/kopij:
Op uw kopij vermelden  
t.a.v. “Laarnieuws”.
Kopij aanleveren op:
redactie@oostelaar.nl

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
no. 2: 17 mrt
no. 3: 12 mei
no. 4:    28 juli 
no. 5:    22 sept 
no. 6:    17 nov

Verspreiding in De Laar vanaf:
no. 2:  15 apr
no. 3: 10 juni
no. 4:    26 aug 
no. 5:    21 okt 
no. 6:    16 dec

Advertenties:
redactie@oostelaar.nl

Algemeen:
redactie@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie wijkbladbezorging:
De Laar Oost:  Karin ter Haar,   
            06-23556854
De Laar West:  Anne Salome, 

06-13960916

Klachten over bezorging?
Karin ter Haar, 06-23556854 
of redactie@oostelaar.nl

Opzegging lidmaatschap 
penningmeester@oostelaar.nl

Redactie
Ineke Bretz
Marijke Leusink
Monique Bergers
Karin ter Haar

Opmaak
Yasmine Wekker

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

Wilt u ook adverteren in Laarnieuws? 

U vindt onze advertentietarieven op www.oostelaar.nl/media/advertentietarieven

Van de redactie
Er ligt weer een heel jaar voor ons, waarin we u als wijkbewoner zoveel mogelijk 
willen vertellen over dingen, die voor de wijk interessant kunnen zijn. Dat kan gaan 
over activiteiten, die georganiseerd worden door o.a. wijkvereniging de Oostelaar, 
bij De Laarhof of initiatieven van buurtbewoners. Ook vanuit team Leefomgeving, 
het Sportbedrijf, Cultuurgroep De Laar, De Laar Schoon en de diverse scholen 
komt regelmatig het verzoek om informatie of verhalen op te nemen. Kortom, we 
proberen u zo breed mogelijk te informeren.

We blikken ook nog even terug naar het afgelopen jaar met o.a. een verslagje over 
de ijsbaan, de weggeefwinkel, het sinterklaasfeest en de kerstbingo. 

Zoals in Laarnieuws no. 6-2022 al werd aangekondigd is Marieke van Mourik 
gestopt als eindredacteur en heb ik het stokje weer overgenomen. We zijn dus 
nog steeds op zoek naar een enthousiaste eindredacteur, zie ook de oproep op 
pagina 9. Inmiddels is Karin ter Haar de redactie komen versterken; zij gaat het 
bezorgersbeheer van mij overnemen. Ook is zij Annie Folman opgevolgd als 
wijkbladcoördinator voor De Laar Oost.

Wilt u meedoen aan de atelierroute, die dit jaar weer georganiseerd gaat worden 
of aan de PubQuiz? Voor beide activiteiten kunt u zich al aanmelden. Wilt u liever 
uw steentje bijdragen aan een schone wijk? Dat kan door aanmelding voor de 
opschoonactie in De Laar tijdens de landelijke opschoondag. In De Laarhof, de 
huiskamer van De Laar, is steeds meer te doen, openingstijden vindt u op pagina 
14 (en op pagina 22). Ook voor kinderen worden door het team van KidZOnly veel 
leuke naschoolse activiteiten georganiseerd. Genoeg te doen dus in De Laar! 

Veel leesplezier,
Ineke

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar

3



Terugblik op het sinterklaasfeest en de kerstbingo
Een kleine terugblik op ons sinterklaasfeest 2022
Na twee jaar geen 
sinterklaasfeest (of 
aangepast) te hebben 
gevierd, kon er 
afgelopen jaar weer een 
echt feest komen. Alles is 
ook succesvol verlopen. 
De optocht door de wijk, 
met Sinterklaas en de 
hoofdpiet in een Tuk-Tuk 
en heel veel roetveeg 
pieten, zag er heel leuk 
uit en was zeker een 
succes.

Het sinterklaasfeest ‘s middags in boerderij De Kroon 
begon om 3 uur en werd steeds afgewisseld door een 
ballonnenman, die prachtige creaties kon maken. 
De kinderen mochten het zelf ook proberen; wel met 
aanwijzingen van de ballonnenman natuurlijk, werden 
prachtige dierenfiguren gemaakt. 
 
      xxNa het afscheid van Sinterklaas 

xxen Pieten vertrokken de ouders 
xxen kinderen, met cadeautjes en 
xxsnoep, na een gezellige middag 
xxweer naar huis.

Op 17 december 2022 was het zover, onze traditionele 
kerstbingo! De opkomst 
was grandioos en de zaal 
zat erg vol. De gezellige 
achtergrondmuziek werd 
door Jeffrey verzorgd. 
Ook waren er extra 
hapjes, zoals een slaatje 
en wraps. Onder andere 
werden er bijna 100 
bordjes gevuld met 
salade, zoals op de foto 
te zien is, met dank aan 
onze vrijwilligsters!
Het was een gebruikelijke bingo met extra mooie prijzen en 

een grote loterij. 

Zonder onze sponsors hadden wij niet zulke mooie prijzen 
kunnen verloten, waarvoor onze dank aan: 
Etos Wilma, Jumbo Michael Janssen, Primera De Laar, 
Myrna’s bloemenwinkel en keurslager Van den Brink.  

40 jaar wijkvereniging De Oostelaar
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat onze wijkvereniging is 
opgericht. Dat is reden voor een feestje! Tevens bestaat 
in 2024 de wijk De Laar 50 jaar. Samen met Team 
Leefomgeving zijn wij inmiddels van start gegaan met 
de organisatie van feestelijke activiteiten rond deze twee 
jubilea.

Voor actuele informatie hierover kunt u terecht op onze 
website www.oostelaar.nl en onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/wijkverenigingoostelaar .

Vindt u het leuk om met ons mee te denken en/of te 
organiseren? Stuur dan een e-mail naar 
info@oostelaar.nl .
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Workshops maart en april
Workshop 14 maart 
Een tas van gaas en mos.
Deze workshop gaan we tas maken 
voor buiten. Leuk voor bijvoorbeeld 
bij de voordeur of in de tuin. Van 
gaas en mos maken we een geraamte 
en dit biezen we af met dik touw. De 
tas wordt verder afgemaakt met kant 
en gevuld met verschillende bolletjes 
en plantjes, afhankelijk van wat we 
op dat moment kunnen inkopen. 

Wanneer :  dinsdag 14 maart  
Tijd  :  19.30 – 22.00 uur 
Kosten  :  € 22,50 voor leden 
     en € 27,50 voor niet-leden 
Opgeven :  vanaf 20 februari 
     tot uiterlijk 28 februari 
Bij:    :  Elvira Benerink, tel. 06-44503444 

Paasworkshop 4 april
Omdat we nog geen voorbeeld gemaakt hebben moeten 
jullie het nu doen met deze beschrijving. Tijdens de 
workshop van februari kunnen we wel aan de aanwezigen 
een foto van het te maken stuk laten zien. Bij Pasen horen 
uiteraard eieren. Daarom gaan we ook een mooi paasei 
maken. De basis is een doormidden gesneden styropor 
ei (hoogte plm. 21 cm). Hierop worden schilfers van 
fijngemaakte eierschalen geplakt. In de onderste helft komt 
oasis en de tussenruimte, tussen onder- en bovenhelft, 
gaan we opmaken met fleurige bloemen, veertjes en 
eventueel eitjes. Het ei komt op een kleine moskrans  
 

 
 
te staan, waarop nog wat paasdecoratie bevestigd kan 
worden. Zelf meenemen: onderschaal, schilfers van 
schone eierschalen, genoeg om er een ei van plm. 21 cm 
mee te beplakken.
 
Wanneer :  dinsdag 4 april 
Tijd  :  19.30 – 22.00 uur 
Kosten  :  € 22,50 voor leden 
     en € 27,50 voor niet-leden 
Opgeven :  vanaf 20 februari 
Bij:    :  Ineke Bretz, tel. 06-31960079

De workshops worden georganiseerd door wijkvereniging De Oostelaar en vinden plaats 
in wijkcentrum De Kroon, deel I en II. Bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) worden 

de kosten in rekening gebracht. Je kunt de materialen dan (laten) halen om thuis het werkstuk te maken.

Kraamverhuur rommelmarkt Koningsdag
Al jaren organiseert wijkvereniging De Oostelaar een zeer 
succesvolle Koningsdag. Allerlei leuke kinderattracties 
in en om boerderij De Kroon, omlijst met ruim 100 
marktkramen met allerhande spullen in het aangrenzende 
Bingelradepark.

Een kraam huren kost € 22,50 en de borg bedraagt 
€ 10,00. De reserveringen voor de marktkramen verlopen 
via de webwinkel op onze website www.oostelaar.nl en 
de betaling via iDEAL. Het is niet mogelijk om contant 
te betalen. Vanaf 15 februari kunt via onze webwinkel 
de marktkraam online bestellen en betalen (huurprijs 
incl. borg). Na ontvangst van uw betaling krijgt u van 
ons een bevestiging per mail, inclusief de voorwaarden 
(ook te lezen op onze website). Op de dag zelf wordt u 
ontvangen door onze marktmeester, die u uw plek aan 
zal wijzen. Na afloop, als alles verder goed is gegaan, 
ontvangt u binnen 14 dagen per bank uw borg terug.

Mensen, die in het bezit van een invalidenkaart zijn, 
kunnen desgewenst één plek reserveren op het bestrate 
deel van het circuit; wij vragen u dan een kopie van de 
voor- en achterkant van de kaart te mailen. Hiervoor 
houden wij maximaal tien plekken beschikbaar.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de kraamverhuur? 
Laat het ons dan weten via`e-mail: 
marktkraamoostelaar@gmail.com .
Verdere invulling van het programma op Koningsdag, 
donderdag 27 april, komt in Laarnieuws no. 2 te staan.

LAARNIEUWS
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Pagina 1

    MI-FIT: 

     WAT IS MI-FIT:  

* 1 uur lopen in het park (niet rennen)

* Tussendoor series oefeningen

* Trainen in ontspannen sfeer

* Voor jong en oud, man en vrouw

* Iedere week heerlijk buiten!

* Samen trainen maar op eigen niveau

    IMMERLOO PARK

    ARNHEM ZUID

    dinsdag 9.30 uur 

   Informatie / aanmelden:  

   info@tacoyoarnhem.nl   06-20093737  

   MI-FIT is een onderdeel van Tacoyo Arnhem

         Lopen en trainen, in het park

       KOM 2X GRATIS meedoen!
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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

Rechtswinkel HAN
Wij, als HBO-Rechtenstudenten van 
de HAN University of Applied Sciences, 
geven kosteloos juridisch advies. 
Wij worden daarbij ondersteund door vakdocenten. 
U kunt bij ons terecht voor juridische vragen 
over bijvoorbeeld: arbeidsovereenkomsten, 
huurovereenkomsten, huur- en/of zorgtoeslagen of uw 
WOZ-beschikking. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht 
voor andere juridische vragen. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-21979037 en 
06-55291144. U kunt uw vraag ook stellen via de mail 
Rechtswinkel@han.nl , van maandag tot en met vrijdag 
8.30 - 17.00 uur. 

Wanneer u een vraag stelt aan de Rechtswinkel wordt 
deze eerst voorgelegd aan de vakdocenten. Hier 
wordt dan een keuze gemaakt of de zaak kan worden 
behandeld. Wanneer dit niet het geval is, wordt u 
doorgestuurd naar een instantie, die u wel kan helpen. 
Wanneer uw zaak wordt aangenomen ontvangt u 
binnen 10 werkdagen een adviesbrief. In deze brief 
wordt uw vraag beantwoord. Wij zien uw vraag graag 
tegemoet! U kunt ook bij ons binnenlopen tijdens onze 
inloopuren. Deze kunt u vinden op onze website 
www.han.nl/rechtswinkel. 



Pubquiz De Laar
Vrijdagavond 17 maart

RESERVEER IN UW AGENDA

Aanvang 20:00 uur

Doe mee met deze PubQuiz in boerderij De Kroon! Een leuk en spannend vragenspel met teams uit De Laar Oost 
en De Laar West!

Wat is een PubQuiz? 
Een PubQuiz wordt gespeeld door verschillende teams tegen elkaar door middel van het beantwoorden van vragen in diverse 
rondes. Een team bestaat uit maximaal 6 spelers. Een PubQuiz bevat meerdere vragenrondes. Elke ronde heeft een thema, 
bijvoorbeeld: Fotovragen, muziek, actualiteiten, enzovoorts. Kortom: wat weet jij eigenlijk over jouw wijk, je stad en hoe staat 
het met de algemene kennis?

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

Aanmelden: U kunt zich aanmelden als team (maximaal 6 personen) of individueel (u wordt dan in een groep geplaatst). 
Voor uw deelname vragen wij een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. 
Alleen in de pauze kunt u een drankje halen of naar het toilet. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij de ingang kunt u gebruik maken van de desinfecterende gel. 
Opgave alléén per tel: 06-45282667 - wees er snel bij! Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag woensdag 15 maart!

Deze activiteit voor bewoners van De Laar West en De Laar Oost wordt u aangeboden door:

Uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering 2023
Maandag 17 april, aanvang 19.30 uur bij boerderij 
De Kroon, deel I en II

Agenda

1. Opening en mededelingen, terugblik 2022

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 
    4 april 2022 (voor aanvang v.d. vergadering verspreid)

3. Ingekomen/uitgaande post

4. Financiën:  
    - financieel jaarverslag 2022 
    - begroting 2023, verslag 
    - kascontrolecommissie 2022

5. Benoeming kascontrolecommissie over 2023

6. Verslagen van: 
    - diverse activiteiten 
    - redactie van wijkblad Laarnieuws

7. Verkiezing bestuursleden
Aftredend volgens rooster:
- penningmeester Annie Folman  herkiesbaar
- algemeen bestuurslid Anja Spanbroek herkiesbaar
- algemeen bestuurslid Elvira Benerink herkiesbaar

Te benoemen:
- algemeen bestuurslid (secretaris) vacature*
- algemeen bestuurslid               vacature* 
- algemeen bestuurslid               vacature* 

8. 40-jarig jubileum wijkvereniging De Oostelaar in 2023
 
9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

11. Sluiting

* Interesse in een bestuursfunctie? 
U kunt tot 31 maart a.s. contact opnemen met 
voorzitter Dennis van der Steldt, via e-mail: 
voorzitter@oostelaar.nl of telefoon 06-13447505.
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KUNST IN DE LAAR  
Door Marijke 

Ik kreeg een vraag van een bewoner uit De Laar, die zich 
afvroeg wat er met het kunstwerk ‘Landmark’ aan de hand 
was. Wordt het opgeknapt en zo ja, worden de andere 
kunstwerken ook opgeknapt? Ik had een voorgesprek met 
Jelleke en Christa, leden van de Kunst- en Cultuurgroep in 
De Laar. Jelleke is oprichter van deze cultuurgroep.  
Hieronder leest u haar eigen verhaal. 

Geld besteden aan kunst en cultuur? Zonde van het geld? 
Dit hoor je van tijd tot tijd roepen. Maar wat is kunst en 
wat is cultuur eigenlijk? Dat kan van alles zijn. Iets wat 
mensen raakt, ontroert, opvrolijkt, muziek, een schilderij, 
ballet of bijvoorbeeld Street art, zoals bij viaduct Kroonse 
Wal. En smaken verschillen natuurlijk.  

Waarom heb ik (Jelleke) de cultuurgroep in 2019 
opgericht? 
Ik vroeg me af of de bewoners van De Laar misschien zelf 
creatief bezig zijn en hoeveel kunstwerken er eigenlijk 
zijn in De Laar. Om met het laatste te beginnen, dat viel 
mee. Zo’n 20 kunstwerken (publieke kunst), waaronder 
ook muurschilderingen en wijkaanduidingen, gemaakt in 
samenwerking met basisscholen.  
Met twee buurtgenoten (Con en Bart) richtte ik de Kunst- 
en Cultuurgroep De Laar op. Ons doel is samen activiteiten 
organiseren op het culturele en creatieve vlak. Christa, 
Tascha, Ton en Nico versterken sinds dit jaar ons team. 

Ons eerste project was een fiets- en wandelroute langs 
publieke kunst in De Laar. In 2020 hebben we het 
routeboekje uitgegeven in samenwerking met Theo Brink. 
Dit routeboekje (gratis) ligt o.a. in de bibliotheek en bij 
boerderij De Kroon. Als je geen tijd of mogelijkheden hebt 
om te wandelen dan kun je op je mobiel of computer een 
Virtual Reality wandeling door de wijk maken. Je wordt dan 
rondgeleid door Christine Dijkhuis. 

Waar gaat het routeboekje over? 
In het boekje staat behalve de route en informatie over 
de kunstwerken, iets over de geschiedenis van het 
Kunstproject Kroonse Wal en wat alle mooie plannen in de 
jaren zeventig waren. De Kroonse Wal moest een gracht 
met een grootsteeds karakter worden, met luxe woningen, 
met balkons aan het water en er zou een kunstproject langs 
de Kroonse Wal komen. En veel voorzieningen, zoals een 
gezondheidscentrum, een buurthuis en een bibliotheek. 
Maar toen kwam de oliecrisis. Er moest drastisch bezuinigd 
worden op alle mooie plannen. In het boekje staan ook 
verhalen. Over de verdwenen kei in het Bingelradepark en 
over de Gulden Snede. Ben je nieuwsgierig geworden? 
Dan kun je in het routeboekje meer lezen.  

Wat hebben we verder gedaan?
Afgelopen jaar hebben we een atelierroute georganiseerd. 
Er deden bijna 20 kunstenaars uit onze wijk aan mee, die 
in De Kroon, in De Laarhof of in hun eigen huis(atelier) 
hun werk exposeerden (schilderijen, beelden, tekeningen, 
sieraden, fotografie). Wegens succes willen we in dit 
voorjaar weer zo’n route organiseren.  

We werken goed samen met Monja van Woensel van 
Team Leefomgeving (TLO) en cultuurmakelaar, 
Ineke Tegelaar. We hebben bij Monja aangegeven dat 
de betonblokken, die aangebracht waren om de overlast 
van jongeren te beperken, het viaduct Kroonse Wal een 
wel erg armoedige uitstraling gaven. En zo hebben we 
het voor elkaar gekregen dat het viaduct verfraaid is met 
twee muurschilderingen van de verfbrigade (samen met 
jongeren) en een mooie plantenwand. Toch een stuk leuker 
dan een stapel betonblokken.  
Zo proberen we in samenwerking met TLO en de 
cultuurmakelaar De Laar aantrekkelijk te maken en 
buurtbewoners, maar ook de jongeren, te betrekken bij het 
opknappen van het viaduct en andere plekken in de wijk. 

Wie financiert de reparatie(s) van de publieke kunst 
en wie voert ze uit? 
Jeroen van Gaalen is beheerder kunstwerken van de 
gemeente Arnhem. De cultuurgroep heeft in 2020 
met deze beheerder een wandeling gemaakt langs 
onze kunstroute en hem gewezen op het achterstallig 
onderhoud. Lange tijd hebben we niets vernomen, maar 
afgelopen najaar is dan toch de Landmark (twee groene 
zuilen) opgeknapt en in het voorjaar volgt de vijf pijlers 
(rode tegeltjes) bij viaduct De Kroonse Wal.
Zo hebben we het samen met TLO voor elkaar gekregen 
dat de kunstwerken worden opgeknapt. 

Wil je meer informatie over onze cultuurgroep kijk dan op 
onze webpagina: www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur 

Voor de Virtual Reality route: 
www.delaararnhem.nl/cultuurroute 

Ons mailadres: cultuurgroepdelaar@delaararnhem.nl 

 Weet u ook een onderwerp voor in ons wijkblad 
 Laarnieuws? Stuur een e-mail naar: 
 marij-leusink@hotmail.com

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar
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Eindredacteur gezocht voor wijkblad Laarnieuws
De redactie van wijkblad Laarnieuws is op zoek naar een 
enthousiaste eindredacteur (vrijwilliger), ter aanvulling 
van het huidige team. Ook mensen, die graag foto’s in 
de wijk maken of puzzels willen samenstellen, kunnen 
reageren.

Het blijft elke keer weer een uitdaging om van alle 
ingekomen stukken, eventueel eigen teksten, foto’s, 
afbeeldingen enz. een aantrekkelijk geheel te maken. 
Laarnieuws komt 6x per jaar uit. Hiervoor worden zes 
redactie- en zes proefdrukvergaderingen gehouden, 
samen met onze vormgeefster. Daarna gaat de 
vormgeefster met de lay-out aan de slag. Wijkblad 
Laarnieuws is een onderdeel van wijkvereniging 
De Oostelaar.

De werkzaamheden van de eindredacteur bestaan 
in eerste instantie uit het verzamelen, beoordelen en 
redigeren van binnenkomende teksten. 
Deze komen van de wijkvereniging, het wijkcentrum, 
buurtbewoners, team Leefomgeving en sociale 
wijkteams (beide gemeente Arnhem), allerlei (sociale) 

organisaties, scholen enz. In de meeste gevallen zijn dit 
Word documenten.
 
Hieruit wordt per editie, samen met de overige 
redactieleden, een selectie gemaakt. Ook de 
vormgeefster is hierbij aanwezig. 
Leuk is dat er ook vaak 
contacten ontstaan met 
inzenders van kopij, 
waarbij gekeken wordt 
of er nog vervolgartikelen 
komen. Eigen initiatieven 
voor artikelen over een 
wijkonderwerp zijn ook 
altijd welkom. 

Heb je zin en tijd om je in te zetten voor de wijk en 
het wijkblad? Of wil je eerst meer weten over de 
werkzaamheden? Mail dan naar redactie@oostelaar.nl; 
je kunt ook bellen naar 06-31960079.

Redactie wijkblad Laarnieuws

Badminton De Laar
Hallo mede-wijkbewoners!

Het nieuwe jaar is begonnen en misschien met goede 
voornemens. Dan hebben wij een mooie invulling! 
Wij verwelkomen heel graag nieuwe sportievelingen, 
die het fijn vinden om in een groep te badmintonnen. 
Plezier staat voorop en spelen is belangrijker dan 
winnen!

Wij zijn een groep wijkbewoners en ook mensen van 
buiten de wijk, die elke woensdag van 10.00 -12.30 uur 
in sporthal De Laar West spelen.

Het niveau varieert 
van beginners tot 
pittige gevorderden 
en alles er tussenin. 
Ook de leeftijd is 
divers, van 30 tot 
80 jaar.

Kom gewoon een keertje meedoen om te kijken of 
het wat voor je is. Of loop eens langs, maar neem 
dan wel meteen je gymschoenen mee (en liefst je 
badmintonracket), want de kans is groot dat je meteen 
vol enthousiasme een shuttletje mee slaat!

Als je eerst meer informatie wilt, kun je bellen met 
Marianne van Blokland, via tel, 06-386 95 220.

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland
Beste inwoners van De Laar,
 

Ook vorig jaar, 6 t/m 12 
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 weer voor 

hun enorme inzet! Afgelopen jaar heeft de collecte via 
de bus € 2151,23 opgebracht. Via de QR-code hebben 
we in De Laar en Elden samen € 1175,00 opgehaald.
Wilt u meer weten over Alzheimer Nederland dan kan 
dat via de website Alzheimer.Nederland.nl .

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. U kunt zich 
opgeven bij Ans den Duijf, coördinator De Laar, 
ans.denduijf@gmail.com .

LAARNIEUWS
Wijkblad voor De Laar
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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.



De Laar Schoon
We zitten inmiddels al weer in 2023. Zoals jullie van ons 
gewend zijn, hebben we ook dit jaar weer opschoondagen.

Hier kan iedereen aan meedoen, jong en oud! Je kunt toch 
niet vroeg genoeg beginnen met het bewust maken van je 
omgeving!

We maken er weer een gezellige bijeenkomst van. Eerst 
gaan we gezamenlijk afval ruimen en na afloop gaan we 
genieten van broodjes en soep.

De eerste datum is 18 maart, 10.30 uur, start bij boerderij 
De Kroon aan de Randweg. Het is dan de Landelijke 
Opschoondag; deze is er om te laten zien dat afval niet op 
straat hoort en dat verdere actie telt. 
 
 

Zet 18 maart alvast 
in je agenda!

Heb je nog vragen of 
leuke suggesties wat met 
afvalruimen te maken 
heeft, neem dan gerust 
contact met ons op. We 
kunnen ook nog steeds 
in onze werkgroep 
vrijwilligers gebruiken.

Contact: delaarschoon@gmail.com 

We hopen op een goede opkomst en een schone Laar!
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Een goed jaar voor de Stadslandbouw, 
klaar voor een nieuw seizoen!
Het jaar 2022 was een goed jaar voor de Stadslandbouw 
(SLB). We hadden een grote opbrengst van de teelt van 
allerlei gewassen, met name sla, andijvie, courgette en 
pompoen.

En met trots mogen we zeggen dat ook de tropische 
kas zijn lauki, bittermeloen en kouseband dit jaar heeft 
kunnen leveren aan de Voedselbank en daar goed 
werden ontvangen. Samen met de zorgtuin zijn er tot 
ver in november op maandag en woensdag heel veel 
kratten geleverd; de waarde van de omzet zal zo’n 
€ 22.000,- zijn. Zo konden we nog in december wel een 
13-tal kratten boerenkool leveren. 

We zijn daarmee één van de 
grootste versleveranciers voor 
de Voedselbank. Dit alles mede 
dankzij de vele, vele vrijwilligers, 
waarmee de Stadslandbouw nu 
kan werken: meer dan 100! 
Het is dan ook met heel veel 
genoegen dat we eind november 
met een groot deel van onze 
vrijwilligers terug konden kijken op 
het jaar 2022.

Vernieuwingen. 
Ondertussen is in deze wintertijd de buitenkant van de 
keet aan de voorkant behoorlijk vernieuwd. Onder het 
afdak, dat doorgetrokken is tot boven de keet, kwamen 
nieuwe tafels en onder de ramen nieuwe schappen, 
daarenboven kunnen we nu ook beschikken over een 
buitenkeuken. En dit is mede van belang als we in 
dit jaar weer schoolgroepen gaan ontvangen. Maar 
bijzonder is dat een rollatoroprit gemaakt is, zodat de 
keet meer toegankelijk is. Met stevige hulp van Alliander, 
geassisteerd door vrijwilligers, is dit buitenprojekt 
geslaagd. 

 

Planning nieuwe aktiviteiten 
Met die vernieuwde voorkant van de keet kunnen we 
ook beter inspelen op nieuwe activiteiten ten behoeve 
van de wijkomgeving. We hebben gemerkt dat we 
steeds beter gezien worden, ook dat is reden voor 
ons om ‘meer te doen met de SLB’. Zo gaan we door 
met ‘koffie in ’t groen’ en willen we ook op bepaalde 
momenten een maaltijd bieden voor wijkbewoners. 
Dit mede om hiermee ook iets te doen aan de 
vereenzaming. We vinden het heel belangrijk dat de SLB 
maatschappelijke doelen nastreeft.

Klaar voor een nieuw seizoen 
Je zou misschien zeggen dat het werk in de wintertijd 
zo’n beetje stil ligt. Dat was even zo met de flinke 
vorst in december, maar er is veel opgeruimd, extra 
schoongemaakt, gemaaid en gesnoeid en ook nog 
geplant: heel veel kleine uien 
gingen de grond in (en met 
fleecedoek bedekt). 
De overgebleven 
andijvieplantjes op het veld 
kregen een beter bestaan in 
de kassen. Ondertussen 
was het genieten van de 
winterspinazie, die de vorst 
goed doorstaan had. 
Stap voor stap bereiden we 
ons weer voor op een nieuw 
plant- en zaaiseizoen. 
 
We hebben er weer zin in!

Meer weten over de SLB? Kijk op 
https://stadslandbouwmooieweg.nl 

Winterspinazie-uien.

Rode boerenkool.
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Preventie in de mondzorg
Mondzorg voor jeugdigen van 0-18 jaar wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering, met uitzondering van enkele 
speciale behandelingen, waaronder orthodontie.
De nadruk ligt bij de jeugd (voornamelijk) op het 
preventieve karakter van de mondzorg, voedingsgedrag, 
poetsinstructie, algemene gezondheid en bescherming.

Het komt helaas te vaak voor dat de jeugd niet of bijna 
niet bij de tandarts langskomt en daarmee zelf schade 
veroorzaakt voor hun eigen toekomst. Voor ouders is het 
belangrijk om te weten dat de mondzorg wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering en dat er ook geen eigen risico 
geldt voor jongeren tot 18 jaar. Met extra aandacht voor 
de jeugd willen wij hier in de regio de jeugd en hun ouders 
motiveren om regelmatig bij de tandarts langs te komen 
en er samen voor te zorgen, dat ze het volwassen leven in 
kunnen stappen met een sterk en gezond gebit. 

Ook na het 18e levensjaar 
is het belangrijk om goed 
op het gebit te blijven 
passen en preventie kan 
grote kosten voorkomen. 
Ook dan geldt dat een 
regelmatig bezoek aan 
de tandarts en een goede 
mondhygiëne hoge kosten 
en pijnklachten kan 
voorkomen. Ook voor adviezen over goede mondhygiëne 
kan uw tandarts iets voor u betekenen. 

Vriendelijke groet, 
Tandartspraktijk Radic, Arnhem 
(zie ook de advertentie op het achterblad).

Vergroening Beststraat
Wij hebben, als bewonersgroep, via wijkonderhoud van 
de gemeente Arnhem contact gehad met Milly Kors en 
Maurice Menzo over onze wensen voor de aanpak van 
onze straat. We hebben onze ideeën en mogelijkheden 
besproken en tot onze verbazing was het mogelijk al 
onze wensen te realiseren. 
Dit is dan ook gebeurd en alles is voor het eind van het 
jaar afgerond. Dus we hopen dat we in het voorjaar al 
kunnen genieten van de verbetering en vergroening van 
onze straat. Ter illustratie hierbij een paar foto’s van vóór 
en na de werkzaamheden. 

Milly, Maurice en de firma Dolmans, bedankt voor al 
jullie inbreng en de geboden mogelijkheden!

Bewonersgroep Beststraat

KidzOnly in de Laar
Begin februari start de tweede ronde van het naschoolse 
aanbod van KidzOnly! 
Gedurende week 6 t/m week 16 worden er weer 
superleuke workshops gegeven door professionele 
aanbieders. Hou je van wetenschap, kunst of juist van sport 
en circus? Er is voor iedereen iets leuks te doen!
Let goed op de start van de workshop, want de lessen 
lopen niet allemaal parallel.  

Er zijn ook weer leuke nieuwe workshops bij gekomen, 
zoals zingen in een koor, koken, graffiti en Vitesse 
Hattricks. Voor Vitesse Hattricks wordt er binnenkort vanuit 
Sportbedrijf Arnhem een flyer gedeeld, maar ook voor dit 
aanbod kun je inschrijven via het KidzOnly inschrijfformulier.

N.B. De Vloer, School voor Podiumkunsten, verzorgt ook 
een eigen aanbod voor Dans en Theater in De Lingelaar. 
 

Wil je tegen 
gereduceerd tarief bij 
De Vloer deze lessen 
volgen, dan kun je 
je inschrijven via hun 
eigen website 
www.devloer.nl of 
info@devloer.nu .

Let op! De inschrijving is wel een voorwaarde om deel te 
kunnen nemen aan een workshop. Gebruik hiervoor de 
onderstaande link.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEJx2ppseHMil-
lp0Y-oHjmwMIuPx38eufNh1pG676Ju5N8A/
viewform?usp=pp_url
                                                                                                     
KidzOnly team 
Mirjam Scheepers en Ria v.d. Brink
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Oproep voor deelname aan de atelierroute mei/juni
Op 22 mei 2022 is in De Laar een atelierroute 
georganiseerd door Kunst- en Cultuurgroep De Laar. 
Er namen toen 18 kunstenaars uit De Laar aan deel. 
Zij exposeerden in boerderij De Kroon, in De Laarhof en bij 
de kunstenaars thuis/atelier. 

De deelnemers exposeerden diverse vormen van beeldende 
kunsten, zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, 
fotografie, sieraden maken, glaskunst, boetseren, 
gemengde technieken etc.  Dit was een groot succes en 
daarom willen we op zondag 4 juni weer een atelierroute 
organiseren. Een deel van de deelnemers doet dit jaar weer 
mee, maar ook andere kunstenaars zijn welkom.

Oproep:
• Wie houdt zich bezig met beeldende kunsten en zou op  
   4 juni willen exposeren tijdens de atelierroute 2023?
• Wie zou dan zijn atelierruimte of huiskamer beschikbaar 
   willen stellen?
• Wie vindt het leuk om op 4 juni hand- en spandiensten te 
   verrichten tijdens de atelierroute?

Geef je op via een mail naar: 
cultuurgroepdelaar@delaararnhem.nl

Deelnemende kunstenaars: graag vóór 15 maart opgeven.

Schaatsbaan in De Laar West 
In de week van 16 december heeft Het Sportbedrijf een schaatsbaan georganiseerd 
op de playground in De Laar West. In samenwerking met de jeugdwerkers van 
Stichting Rijnstad, Team Leefomgeving en De Laarhof hebben vijf dagen lang alle zes 
de basisscholen uit De Laar en Elden onder- en na schooltijd kunnen schaatsen. 
Ook waren alle kinderen, die woonachtig zijn in de omliggende wijken, meer dan 
welkom. Het hoogtepunt van deze week was de disco op donderdagavond, waarbij 
ruim 180 kinderen, ouders en buurtbewoners plezier hebben beleefd. 

Na de schaatsbaan was het tijd voor de kerstvakantie, waarbij wij weer 
toffe activiteiten hebben aangeboden. De jeugd had de mogelijkheid om te 
watervoetballen, klimmen, freerunnen en skeeleren/steppen en voor de kleintjes 
was er een leuke circusactiviteit. Naast de sport-/spelactiviteiten waren er Virtual 
Reality games, zijn zij naar een escaperoom geweest en konden de kids verschillende 
winterknutsels maken met ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. Wij zijn nu alweer druk 
met de voorbereiding voor de voorjaarsvakantie, die vanaf 18 februari begint. 

Houd er rekening mee dat minimaal twee weken vóór die tijd de flyers verspreid 
worden op de basisschool of te vinden zijn via onze social-media kanalen! 

Instagram: 
buurtsportcoach_iris , 
rijnstad_noortje , 
rijnstad_jahrai 
 
of motion.rijnstad, 
Buurtsportcoach_maike

Facebook: Motion Rijnstad

Aanleg van de baan.
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Nieuws uit De Laarhof

 
 

 
 

Woensdagavond = spelletjesavond
Er zijn héél veel spellen beschikbaar. Als je in een bepaald 
spel zin hebt geef dat dan gerust vooraf aan, dan passen 
we dat in als ’t even kan. 15-2: Klassieke spellen zoals 
Mens-erger-je-niet, Ganzenbord of Halma.

De Weggeefwinkel
In de weggeefwinkel vind je echt van alles! Er is een ruimte 
met kleding en schoenen, een ruimte met boeken, strips 
en DVD’s en nog een heleboel huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, gordijnen, kleedjes, servies, sieraden; je verzint 
’t niet tot je het hier tegenkomt! Je mag drie dingen 
meenemen en als je zelf spullen over hebt dan mag je die 
brengen, zo simpel werkt het! Je doneert wat je het waard 
vindt en van dat geld gaan we een buurt-bbq organiseren.

De Crea club
Er is doorlopend op donderdag een knutselploeg aanwezig 
voor het maken van wenskaarten. Daarnaast is er elke 
keer weer wat anders, een project met een begin en een 
eind. Nu is het haken en breien om dekens te maken voor 
Arnhemmers die het koud hebben. Vanaf 16 februari 
gaan we starten met het volgende: borden maken voor 
bewegwijzering, want mensen vinden ons vaak lastig 

te vinden zo aan de achterkant 
van de sporthal. Iedereen kan op 
donderdagen van 10.00 -14.00 uur 
meedoen, als je zin hebt. 
Kun je mooie letters schilderen, vind je het leuk om mee 
te helpen naambordjes te maken? Dan kun je je alvast 
melden. Wat we daarna gaan doen weten we nog niet, je 
mag altijd met ideeën aankomen voor een volgend project. 
Via onze Facebookpagina houden we jullie sowieso op de 
hoogte en door de posters op het raam kun je ook zien wat 
er te doen is.

Het Maak Café
In ’t Maak Café wordt van alles gedaan. Of het klein 
onderhoud is aan je (akoestische) fiets, een apparaat of 
meubelstuk repareren, iets wat passend gemaakt moet 
worden voor je huis of heb je gewoon wat advies nodig, 
kom er mee naar het Maak Café! We zijn op 20 januari 
gestart, daarom hebben we nog heel veel nodig; helpende 
handen, een werkbank, hand- of elektrisch gereedschap, 
materiaal zoals spijkers, schroeven, hout, noem ’t maar op 
wat je nodig kunt hebben om te maken! 
Kom vooral even langs met iets wat stuk is of een 
opknapbeurt kan gebruiken, dan gaan we samen kijken 
wat we ermee kunnen doen.

Wil je actief meewerken in De Laarhof?
Bijvoorbeeld een naaiatelier starten om kleding te maken/
repareren? Of heb je groene vingers en wil je meehelpen in 
de tuin die we gaan aanleggen? Vind je het misschien fijn 
om een buurtquiz te organiseren? Heb je een ander idee 
om iets leuks te doen voor je buurtgenoten? Kom maar op, 
we gaan je helpen om het op te starten (als het maar bij 
De Laarhof past natuurlijk), samen maken we het nóg een 
beetje leuker in De Laar!

Openingstijden
Maandag 
10.00 – 12.00 uur 
De weggeefwinkel en de boekenwurm zijn open of 
kom gezellig een kopje koffie drinken.

Dinsdag 
10.00 – 14.00 uur 
Zijn wij gewoon open, er staat dan nog niet echt iets 
op het programma. Er is ruimte voor initiatieven! 
Een flexwerkplek voor ondernemers uit De Laar? 
18.30 - 20.30 uur 
De weggeefwinkel en de boekenwurm zijn open. 
 
Woensdag 
10.00 – 14.00 uur 
Rond 11.00 uur beginnen we met soep maken, rond 
12.30 uur is deze klaar om gegeten te worden; kom 
gerust eens proeven! Heb je een lekker soeprecept? 
We kijken er naar uit om jouw soepje te proeven! 
18.30 – 20.30 uur 
Spelletjesavond! En zowel de weggeefwinkel als de 
boekenwurm zijn open. 
 
Donderdag 
10.00 -14.00 uur 
Knutselen, projecten met de Crea-club, uiteraard klet-
sen met koffie en de boekenwurm is dan ook weer 
geopend. 
 
Vrijdag 
10.00 – 14.00 uur 
Maak Café, voor reparatie, onderhoud, advies en 
maatwerk.

Even voorstellen
Hoi hoi. Mijn naam is Petra van 
Houdt en sinds half november 
ben ik sociaal beheerder in 
De Laarhof geworden. 
Deze huiskamer voor de wijk 
is zo’n anderhalf jaar geleden 
gestart, dus ik stapte in een 
rijdende trein met enthousiaste 
vrijwilligers. Er is al een heleboel, 
maar er kan nog meer omdat 

we nu meer uren open kunnen zijn. Zelf woon ik in 
Elden en kom al jarenlang regelmatig in De Laar. 
 
Ik vind het super leuk om hier nieuwe mensen te 
leren kennen, initiatieven op te pakken en verder 
te gaan met wat er allemaal al is. Er wonen zoveel 
leuke mensen in De Laar, er is zoveel kennis en 
kunde aanwezig, dat verdient een plekje in 
De Laarhof! Ik kan niet anders zeggen dan: kom een 
keertje kijken, meedoen en kennismaken, samen 
maken we het mogelijk en wordt het hier steeds 
leuker!
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Team Leefomgeving wenst u een gezond 2023!
2022, een apart jaar!
Waar we een jaar geleden een coronaperiode afsloten, sluiten we nu 2022 af. 
Eerlijk gezegd ook een jaar met een beetje een nare bijsmaak. Je hoort het om je heen, 
echt top was het voor velen niet. Met naweeën van corona, oorlog in Oekraïne en 
energierekeningen, die de pan uitrijzen, was het me een jaar wel. Toch hebben we in de 
wijk mooie stappen gezet. Daar blikken we graag kort op terug. Omdat beelden meer 
zeggen dan woorden, doen we er flink wat foto’s bij. 
Natuurlijk geven we ook een doorkijkje naar het nieuwe jaar. Eerder was u van ons 
gewend dat we het wijkprogramma plaatsten in het eerste nummer van Laarnieuws. 
Dat doen we dit jaar niet. We borduren voort op de koers die we in 2022 hebben 
ingezet, voortbouwend op ontwikkelingen en behoeften uit de wijk. Neemt niet weg dat als u ideeën, opmerkingen, 
plannen of vragen heeft, wij graag van u horen! Mocht u het jaarplan 2023 willen inzien, deze staat op arnhem.nl (onder 
stad&wijken). U kunt ons ook mailen, dan sturen wij hem toe: delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl . 

Wilt u meedenken en praten over uw wijk of uw eigen plannen pitchen via een online enquête? Meld u dan via de mail 
aan voor het digitale wijkpanel De Laar! 

De Laar in cijfers
Kent u de website arnhem.incijfers.nl? De cijfers zijn gebaseerd op beleving van bewoners. 
Hier vindt u onder andere cijfers over sociale cohesie, betrokkenheid en welzijn in De Laar in 
vergelijking met Arnhem. Thema’s waar wij op inzetten in de wijk, vindt u hier ook terug. 
Zo komt er bijvoorbeeld naar voren dat De Laar weinig voorzieningen heeft voor jongeren en 
55+, terwijl 20% van de inwoners van De Laar onder 18 jaar is en 30% is 55+. Ook blijven 
culturele activiteiten achter en een achteruitgang wordt verwacht of gezien in de ontwikkeling 
van de eigen buurt. Kansen voor de wijk waar we ook echt al mooie stappen maken, dit leest 
u verderop. Ook komt er naar voren dat De Laar rijk is aan groen en speelplekken. We hebben mooie woningen en leuke 
buurtjes, alleen zouden we elkaar wat vaker willen ontmoeten. Nog wat leuke feiten zijn dat er in De Laar bijna 12.000 
mensen wonen en het aantal jaarlijks toeneemt, de meeste woningen energie label C hebben, 26% actief is als vrijwilliger 
en 60% aan sport doet. Al met al krijgt de wijk een mooie 7. Samen werken we eraan om dit zo te houden en zelfs te 
verbeteren. Samen zijn we De Laar!

Dank aan de actieve wijkvrijwilligers
Een grote pluim voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers in de wijk! Naast de actieve wijkvereniging, hebben we ook 
veel leuke werkgroepen en bewoners, die bijdragen aan een fijne leefomgeving en mooie activiteiten organiseren in de 
wijk. Van schaatsen, pubquiz tot bingo, van EHBO-les tot energieadviezen, van het adopteren van groenstroken tot een 
kunstenaars-/atelierroute en expositie, van opschoonacties tot koffiemomenten, van voorlezen tot dubbeltjeswinkel en 
heuse boekenwurm. Je kunt het bijna niet zo gek bedenken, of er zijn mogelijkheden voor in De Laar! Om wijkinitiatieven 
extra aandacht te geven, wapperen veelal prachtige De Laar vlaggen tijdens de activiteit. Ziet u een De Laar-vlag? Stap er 
gerust eens op af en maak kennis. Heeft u interesse om mee te doen? Geef het aan, u bent meer dan welkom!  

Jaar 2022 in beeld
Met veel mooie initiatieven is het lastig om een selectie te maken van 2022. We wagen ons hier toch aan. Vergeten we iets 
dat voor u belangrijk was? Laat het ons weten. Maar ik beloof u dat we het niet zijn vergeten, maar dat we anders dit hele 
nummer van Laarnieuws wel konden vullen. Een greep uit een reeks van mooie initiatieven en activiteiten. 

Het kan u niet ontgaan zijn dat we extra trots zijn op de opening van 
De Laarhof, huiskamer van de wijk, en het Rozetje De Laar. Samen 
met boerderij De Kroon en de sportkantine hebben we mooie, 
eigenzinnige locaties om elkaar te ontmoeten en leuke activiteiten te 
organiseren. Mooie wijkfeestjes waren Koningsdag, de Dag van De 
Laar en Sinterklaas. De Laar is verrijkt met kunstzinnige activiteiten: 
denk aan kunstcafés, expositie Trots op De Laar, muurschilderingen 
viaduct Kroonse Wal en de atelierroute. Er is extra verlichting 
geplaatst, zoals bij het basketbalveld achter de sporthal. Onze groene 
wijk is nog groener geworden dankzij vele tegelwip-acties, adoptie 
van boomspiegels, start van de groene schoolpleinen en de prachtige 
verticale tuin ‘Kroonse Wall’. Speeltuintjes zijn op verzoek aangepast, 
van groot tot klein, denk onder andere aan Landgraafstraat, 
maar ook Mierlostraat, Vlijmenweg en Lieshoutstraat. Wipkipjes, 
speelhuisjes, doeltjes, schommels en tafeltennistafels zijn geplaatst. Opening De Laarhof met wethouder Bob Roelofs en vrijwilligers
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Op naar 2023
Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen in de buurt voor ondersteuning 
van buurtinitiatieven en ideeën. Vergeet niet dat hier veelal ook 
bewonersbudget voor is, dus heeft u plannen, laat het ons weten! 
Samen met onze wijkpartners zorgen we weer voor mooie activiteiten en 
vakanties vol sport en spel. Grotere projecten die op de rol staan - deels 
reeds gestart - zijn de realisatie van de vernieuwde speeltuin bij boerderij 
De Kroon, waar alle kinderen fijn samen kunnen spelen, de beweeg- en 
speelroutes rondom de Meliskerkestraat, veilige schoolzone Brabantweg 
en groene schoolpleinen. Samen met de ondernemers gaan we aan de 
slag bij Winkelcentrum Oostburgwal. Ook gaan we aan de slag in ‘Park 
de Laar’, samen met bewoners is er een mooi vlekkenplan gemaakt 
vol ideeën en wensen. Onder meer is input geleverd via het digitale 
wijkpanel De Laar. Via deze online-enquête willen we vaker meningen 
ophalen over onderwerpen die spelen. U kunt hier als bewoner ook 
gebruik van maken. Dit is een onderdeel van de wijkcommunicatie 
die we willen verbeteren, zodat voor alle wijkbewoners activiteiten, 
voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden beter te vinden zijn. Bovendien gaan we aan de slag met het voorbereiden 
van 50 jaar De Laar in 2024. De wijkvereniging viert dit jaar haar jubileum, ze bestaat in maart 40 jaar: gefeliciteerd met 
deze prachtige mijlpaal!

Speelplekken werden voorzien van extra bomen – over een paar jaar mooie 
schaduwgevers – en bankjes, zodat (groot)ouders gezellig kunnen bijkletsen als 
de kinderen spelen. Dit jaar was er een zwerfafvalvrije Avond4Daagse en werden 
kinderen extra gestimuleerd lopend of op de fiets naar school te gaan. Met het 
KidzOnly-concept is er voor alle kinderen in de wijk iets te doen na school, of het 
nu knutselen, sporten, dansen of muziek is. Na een spetterend Halloween-feest, 
sloten we het jaar af met een gezellige vrijwilligersborrel in De Laarhof en een 
prachtige schaatsbaan in de wijk!       

Opening Rozetje de Laar met burgemeester 

Marcouch

De verticale groene tuin ‘Kroonse Wall’

Ontwerpen groene schoolpleinen met wethouder 

Cathelijne Bouwkamp

Kom ook eens langs!

De Laarhof is bijna dagelijks open; ook op verschillende avonden bent u 
zeer welkom, bijvoorbeeld woensdag is soepdag van 10.00 - 12.30 uur 
en donderdagavond is er spelletjesavond van 18.30 - 20.30 uur.
 
Ook in het Rozetje De Laar bent u doordeweeks in de ochtend welkom, 
zo is er iedere dinsdag van 9.00 – 10.00 uur voorlezen voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Op donderdag is er van 9.30 – 11.00 uur koffieochtend. 
 
Zie ook pagina 14 en de agenda op pagina 23.

Zie vervolg op pagina 19 -->
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

 
 

   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

Haal het beste uit jezelf!
Wat kan ik je bieden
Persoonlijke Coaching
Loopbaan Coaching
Relatie Coaching
Spirituele Coaching
 
Doorbreek patronen, zet de 1e stap 
en kom gratis kennismaken

www.puurcoachingarnhem.nl 
T: 06-16191234
Mooieweg 25, Arnhem Zuid

Workshop EHBO aan baby en kind (van 19.00 - 22.00 uur)
• 15 februari, 03 april, 08 mei en 05 juni 
Cursus reanimatie & AED (van 18.30 - 22.30 uur)
• 22 maart, 17 april en 22 mei
Herhaling reanimatie en AED (van 19.00 - 22.00 uur)
• 15 mei
Cursus uitgebreide EHBO aan volwassenen, 
baby's en kinderen (les op 4 zaterdagen)                    
• 01, 08, 15 en 22 april

Alle lessen zijn in De Laar 
(wisselend in de basisscholen aan de Venlosingel en de Brabantweg).
Meer informatie en inschrijven kan via: www.HOT-EHBO.nl

  TIP:
  • Heb je een Gelrepas? Gebruik dan jouw 
     tegoed om in te schrijven 
  • Informeer bij je ziektekostenverzekering 
     naar de vergoeding voor deze cursussen 
     en workshops



Nieuwbouw in De Laar
In De Laar lopen ook nieuwbouwprojecten. Op de locatie 
van het Rijnbrinkgebouw (de oude bibliotheekcentrale) aan 
de Zeelandsingel is een transformatie naar appartementen 
gaande. In het stationsgebied Arnhem-Zuid staat nieuwbouw 
op de rol. Hier wordt tevens een C2000 mast geplaatst. Aan de 
Woudrichemstraat-Brabantweg komt ook een nieuwbouwcomplex. 
Verder zijn er renovatieplannen voor de woonboulevard om van het 
gebied een meer aantrekkelijke locatie te maken voor bezoekers en 
winkeliers. Omwonenden zijn betrokken bij de ontwikkelingen. 

Zie hiernaast: Brabantweg - Woudrichemstraat; 
Nieuwbouw en herinrichting ‘Park de Laar’.

Goed gedrag kun je leren!
De afgelopen jaren zijn de schoolteams van basisscholen 
De Laarhorst en De Laarakker aan de slag gegaan met het 
implementeren van SWPBS. 
SWPBS staat voor SchoolWide Positive Behavior Support. 
Met deze schoolbrede gedragsaanpak bouwen beide 
schoolteams verder aan een positieve sfeer op school, 
waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en tot 
leren komen. SWPBS werkt preventief tegen ongewenst 
gedrag of buigt dit gedrag om in positief gedrag. 
Bovendien laat het kinderen op een duidelijke manier 
weten welk gedrag er van hen wordt verwacht. Door 
het bevestigen van wat kinderen goed doen en door het 
geven van oprechte complimenten, wordt het gewenste 
gedrag een gewoonte. Goed gedrag kun je dus leren!

In de praktijk
Als je de school of het klaslokaal in komt lopen, 
dan zie je daar afbeeldingen of posters met 
de gedragsverwachtingen van school. Deze 
gedragsverwachtingen zijn door de schoolteams en 
leerlingen bedacht en daarbij zijn lessen ontworpen, zo 
weten de leerlingen wat er van ze wordt verwacht. Er 
is veel aandacht voor wat er goed gaat en leerlingen 
ontvangen hiervoor complimenten. Ook kunnen de 
leerlingen knikkers verdienen. De leerlingen sparen met 
deze knikkers voor een groepsbeloning. Voor de kinderen 
is dit een extra stimulans om te laten zien wat ze al 
hebben geleerd. 

Successen vieren: erkenning op groen!
In december 2022 heeft De Laarakker namens SWPBS 
team Nederland erkenning op groen mogen ontvangen. 
Dit betekent dat op onze school de basis van SWPBS, het 
creëren van een veilig en positief schoolklimaat waarin elke 
leerling goed kan leren, goed staat! De komende periode 
zullen wij gaan toewerken naar een erkende SWPBS-
school. Ook het team van De Laarhorst zal de erkenning 
op groen snel ontvangen!

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of bent u op zoek naar een 
basisschool voor uw kind? Kijk dan eens op onze websites: 
www.delaarhorst.nl en www.delaarakker.nl . 

--> Vervolg van pagina 17.
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WELKOMSTAANBIEDINGEN!

met gratis saus

De hele maand februari
elke week bij winkelcentrum 

De Laar-Oost!

Tot snel aan de kraam!
Elke donderdag van 09:00 tot 17:30 uur

500 gram KIBBELING

voor maar 1000

Gestoomde MAKREEL

voor maar 250

De hele maand februari is er elke 
week een welkomstactie bij

winkelcentrum De Laar-Oost!



Wintermarkt in de weggeefwinkel
Op zondag 20 november hadden we onze wintermarkt vanuit 
de weggeefwinkel georganiseerd. Als team van vrijwilligers 
waren we al om 11.00 uur aanwezig om de markt op te 
bouwen en de koffie, thee en lekkernijen klaar te zetten. 
Om 14.00 uur bij opening waren we er dan ook helemaal 
klaar voor.

Vanaf het begin was het een gezellige drukte. Mensen wisten 
ons nu gelukkig te vinden door alle vlaggen en bordjes die 
we hadden uitgezet. Het was echt een komen en gaan van 
mensen, zowel jong als oud. 
 
De bezoekers waren ook allemaal erg enthousiast en er was 
voor ieder wat, speelgoed, kerstartikelen en allerlei huisraad. 
Het liep constant door van het begin tot het eind. Ook de 
contacten met de mensen waren erg fijn en leuk.
 

 

Bijvoorbeeld een mevrouw die 
vroeg waar ze de prijsjes van 
de artikelen kon vinden. Toen 
ze hoorde dat alles gratis was, 
was ze helemaal verbaasd.
 
Een andere bezoeker vertelde dat ze eigenlijk geen geld had 
om Sinterklaas en Kerst met de kinderen te vieren; zij kon dit 
nu wel realiseren door de wintermarkt. 
 
Dit is precies waarvoor we dit hebben gedaan in deze dure 
tijd. Bedankt dan ook aan alle mensen, die al deze spullen 
hebben ingebracht waar anderen weer dolgelukkig mee zijn 
en daardoor ook leuke feestdagen hebben.

Onze weggeefwinkel blijft natuurlijk wekelijks geopend en we 
hopen dat iedereen ons blijft vinden door spulletjes te brengen 
en te halen. Het is gewoon erg leuk dat overtollige spullen op 
deze wijze een goede tweede kans krijgen bij anderen die er 
erg blij mee zijn. Tijdens de opening staat de koffie en thee 
ook altijd klaar. Spullen die worden ingebracht moeten wel 
schoon, heel en compleet zijn. In verband met onze beperkte 
ruimte hebben wij geen plaats voor grote spullen.

 
Wij zijn geopend: 
maandag van 10.00 - 12.00 uur 
dinsdag  van 18.30 - 20.30 uur   
woensdag van 18.30 - 20.30 uur

Vrijwilligers Laarhof

PS. Over vandalisme
De Laarhof is de huiskamer van de buurt voor de buurt. 
Met een groep vrijwilligers proberen wij hier iets moois neer 
te zetten voor de buurt.

Helaas worden wij met grote regelmaat geconfronteerd 
met het feit dat er allerlei spullen, zoals bloempotten, 
tuinmeubilair en buitenlampen worden vernield. Als klap op 
de vuurpijl hebben de vandalen geprobeerd onze ruiten in 
te gooien, wat gelukkig niet helemaal gelukt is, maar ze zijn 
wel flink beschadigd en moeten vervangen worden.

Het is erg triest, dat daar waar wij proberen te bouwen aan 
de buurt dit door vandalen op een verschrikkelijk manier 
wordt vernield. De bloempotten en het tuinmeubilair 
waren van de weggeefwinkel. De weggeefwinkel is er voor 
iedereen, waarbij spullen een tweede kans krijgen.
 
Hoe frustrerend is dit voor ons. Het zorgt er ook voor dat we 
hierdoor beperkt worden in het uitwerken van ideeën, om 
nog meer vernieling te voorkomen.
 

Natuurlijk weten wij niet wie hier verantwoordelijk voor zijn. 
Wij hopen wel dat dit vandalisme stopt. Het kan niet zo zijn 
dat wat er gebouwd wordt om de buurt een beetje mooier 
te maken, vervolgens door vandalen wordt vernield.
 
Wie jullie ook zijn die die vernielingen plegen, kom gewoon 
eens langs om te kijken waar we mee bezig zijn. De koffie 
en de thee staan klaar, dan kunnen we in gesprek.  
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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 

Wie, wat, waar

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, 381 60 11
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl  
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
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

AED aeddelaar-elden@hotmail.com

Gem. Openbare Ruimte
377 43 27

Servicelijn gem. Arnhem
0800-1809, www.fixi.nl

ProZero, www.inzamelbalie.prozero.nl
ProZero Afvalverzamelaar
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 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,
Noortje Beukeboom -  06 46 13 67 22, 
Sterre Leroi - 06 46 14 07 59
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
Niet levensbedreigend: 0900-0904
Noodgevallen: 112
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Wijkvereniging De Oostelaar
Boerderij De Kroon, Randweg 2. Onder voorbehoud! 
Kijk voor de actuele situatie op onze website en Facebookpagina 

Zaterdagavondbingo 

19.30 uur. 11 febr, 11 mrt, 

8 apr, 13 mei, 10 juni

Badminton 

10.00 – 11.30 uur 

woensdagen in Sporthal 

De Laar, Brabantweg 115  

Marianne van Blokland, 

06-38695220

Creatieve workshops 

19.30 – 22.00 uur

Elvira Benerink, 6-44503444 

Ineke Bretz, 06-31960079 

14 febr, 14 mrt, 

4 apr (paasworkshop), 

9 mei, 13 juni 

Breien voor goed doel

21 febr,  7 en 21 mrt, 

4 en 18 apr,  2, 16 en 30 mei

Woensdagmiddagbingo

Elvira Benerink, 06-44503444

elke 3e woensdagmiddag 

van de maand, 

13.30 – 15.30 uur

Inloopmiddag en jokeren

13.30 – 15.30 uur

elke vrijdagmiddag

Mandala tekenen

10.00 – 12.00 uur

Elvira Benerink, 06-44503444  

Ineke Bretz, 06-31960079

20 febr, 6 en 20 mrt,

3 en 17 apr, 1 en 15 mei

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.

De Laarhof,
huiskamer van de wijk
Brabantweg 115

Maandag 

10.00 – 12.00 uur: weggeefwinkel 

en boekenwurm zijn open, of kom 

gezellig een kopje koffie drinken

Dinsdag 

10.00 – 14.00 uur: geopend

18.30 – 20.30 uur: weggeefwinkel en 

boekenwurm zijn open

Woensdag 

10.00 – 14.00 uur: plm. 11.00 uur 

soep maken, plm. 12.30 uur soep eten

18.30 – 20.30 uur: spelletjesavond; 

weggeefwinkel en boekwurm open

Donderdag 

10.00 – 14.00 uur: knutselen, 

projecten met de Crea-club, 

boekenwurm is open

Vrijdag 

10.00 – 14.00 uur: Maak Café, voor 

reparatie, onderhoud, advies en 

maatwerk

Agenda
Wijkcentrum
De Kroon
Randweg 2

Yoga en pilates

Yvon Spel, 06-23230005

www.yvonsportyogastudio.nl 

maandag: 

19.00 – 20.00 uur pilates; 

20.10 – 21.10 uur yoga

woensdag: 

19.00 – 20.00 uur body shape; 

20.10 – 21.10 yin yoga

zaterdag: 

09.30 – 11.00 uur: yoga pilates

Jokeren en klaverjassen 

(zaal)

Monique Nieborg

Vrijdag 20.00 – 24.00 uur



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!


