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www.jessicapedicurearnhem.nl jessica.pedicure@kpnmail.nl

Medisch Pedicure

Lid Provoet & ProCert gecerti�ceerd

Voetverzorging diabetici & reumapatiënten

026 - 389 11 29
Wassenaarweg 5-b
6843 NX Arnhem

Jessica
Pedicure Arnhem

  

 
 

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 
Normaal € 13,50 nu voor € 10,90 Kinderen normaal € 7,80 nu voor € 5,95

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.

  

 
 

Aanmelding lidmaatschap 
 

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

Gezinslidmaatschap              € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap    €  8.00 
 

Handtekening:                 Datum: 
 
 
 
 
Inleveren bij:  Boerderij “De Kroon” 
Randweg 2, 6845 AC  Arnhem 
t.a.v. Wijkvereniging de Oostelaar 
Mail: PenningmeesterDeOostelaar@gmail.com 
Bankrek.: NL07 INGB 0002 743054 
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Van de redactie
We kunnen er niet meer omheen; aan alles is te merken dat de zomer voorbij is. Toch 
kijken we nog even, met een leuke fotocollage en een bedankje aan alle sponsoren, terug 
op een geslaagde Dag van de Laar. 

Goed nieuws, de nieuwe website, www.oostelaar.nl, is inmiddels online. Het heeft even 
geduurd, maar de website is in een nieuw jasje gestoken en is ook gebruiksvriendelijker 
geworden. U kunt op de website ook het wijkblad digitaal lezen en terugkijken in oudere 
exemplaren. Neem gauw een kijkje!  
 
Bij de wijkvereniging wordt de organisatie van het Sinterklaasfeest en de kerstmarkt al 
weer opgepakt. Wilt u uw kind of kleinkind mee laten doen met het schoenzetten, lever 
dan op tijd de bon hiervoor in. Hebt u een leuke hobby, die met Kerst te maken heeft, dan 
kunt u zich opgeven voor een gratis tafel voor de kerstmarkt; meld u tijdig aan, de ruimte 
is beperkt. De creatieve workshop in november is ook al een beetje in kerstsfeer. 

Verder kunt u onder andere lezen over de voortgang van het Wijkactieplan 2016-2018, 
de plannen van de gemeente voor de “oversteek” bij boerderij De Kroon, de Arnhemse 
stadsprijs voor vrijwilligerswerk, de Arnhemse adviesraden voor het sociaal domein en het 
Ruimtekoersfestival.

Veel leesplezier,
Ineke

Nr. 5, oktober 2017

De Oostelaar is het wijkblad 
voor De Laar-Oost en 
verschijnt in 2017 zes maal.

Oplage ruim 3.200 exemplaren

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

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

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
Nr. 6 - 23 oktober
Nr. 1 - 2 januari
Nr. 2 - 5 februari

Verspreiding in de Laar-Oost vanaf:
Nr. 6 - 18 november
Nr. 1 - 27 januari
Nr. 2 - 3 maart

Advertenties:
redactie@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie  
en wijkbladbezorging:
Tiny Sijbrandi
381 88 57

Teksten
Ineke Bretz
06-31960079

Opmaak
Wendy Tweehuysen

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

voorzitter m/v 
en 2e penningmeester m/v

Wijkvereniging de Oostelaar is op zoek naar een voorzitter en een 2e 
penningmeester.

Hebt u interesse?

Voor inlichtingen of aanmelding kunt u zich wenden tot een bestuurslid.

Met spoed gevraagd!
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oensdag gehaktdag

WC de Laar Oost • Oostburgwal 42 • tel. 026 3891970

Ma/Di: div. Verse worst, 500 gr. e 3,75

Wo: 4 ballen gehakt+4 schnitzels e 9,95

Do: Shoarmavlees, 500 gr. e 3,95

vr/za: 3 kogelbiefstukjes e 8,95

500 gram 

GEHAKT
diverse soorten*

e 3,75

FRANS SCHILDER
w e e k a a n b i e d i n g e n

*rundergehakt € 3,95

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

IEDERE WOENSDAG & DONDERDAG

www.eetcafedewoerd.nl

SWEET & SPICY

ONBEPERKT 
SPARERIBS!
NU VOOR MAAR

€10,- p.p

VRIENDELIJK, GEZELLIG EN SMAAKVOL

026-3820620

GENIETEN AAN HET WATER
Op een bijzondere locatie in de prachtige 
natuur met net dat beetje extra. Met een 
indruk wekkend uitzicht op de 
Rijkerswoerdse Plassen is het goed toeven in 
het eetcafé of bij mooi weer op het terras.

Zes dagen in de week geopend van dinsdag  
tot en met zondag.  

Naast lunch en diner ook de perfecte locatie 
voor een bruisend feest, receptie of barbeque.

Geniet van de uitgebreide menukaart met 
smaak volle Hollandse gerechten met een 
Italiaans tintje, een heerlijke lunch of een 
drankje met hapje bij
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van de bestuurstafel 
Het is deels gelukt, onze oproep voor een 1e en 2e penningmeester heeft één positieve reactie opgeleverd. Annie Folman, 
die ook al een bezorgster van het wijkblad is, heeft aangegeven de plek van penningmeester binnen het bestuur te willen 
gaan invullen. Zij gaat zich de komende periode laten inwerken door Bianca en wordt dan tijdens de algemene  
ledenvergadering in februari 2018 benoemd als bestuurslid. 
 
Het is geweldig dat er weer iemand is die zich gaat inzetten voor ons aller belang. Toch doet het bestuur een dringende 
oproep voor een voorzitter en een 2e penningmeester. Het is ons nog niet gelukt iemand te vinden, die één van deze  
functies op zich wil nemen. Denkt u er toch nog eens over na of het geen zinvolle bezigheid voor u kan worden. Informatie 
hierover kunt u inwinnen bij een bestuurslid.

Daar Sint Maarten samenvalt met de maandelijkse bingoavond hebben we helaas moeten besluiten de Sint Maartens-
optocht dit jaar te laten vervallen. We hebben die avond niet genoeg vrijwilligers beschikbaar om de rondgang te  
begeleiden.

Een aantal mensen is druk bezig geweest om de zolder, boven de werkplaats van de zorgboerderij, op te ruimen en 
opnieuw in te richten zodat wij daar onze spellen, voorraad, afzetlinten, spandoeken, breiwol enz. enz. kunnen opbergen.
Binnenkort start de grote verbouwing in de boerderij. Het belooft een mooie open en multifunctionele ruimte te gaan  
worden; wij wachten met grote nieuwsgierigheid op het resultaat. In de nieuwe situatie gaat ook de wijkvereniging mogelijk 
op een wat andere manier haar ruimtes huren en/of gebruiken. Dit gaan we bekijken na de verbouwing.

stand van zaken oversteek randweg – boerderij de kroon  
Zoals al in een eerdere editie van dit wijkblad is vermeld gaat er een aanpassing aan de oversteek van de Randweg (ter 
hoogte van boerderij De Kroon) plaatsvinden, met als doel de oversteek veiliger te maken.

In overleg met bewoners en politie is door de gemeente een tekening met de aanpassingen gemaakt. Deze tekening is voor 
advies naar de betrokken bewoners en de politie gestuurd. 

Er worden busdrempels geplaatst, er komt een fluorescerend waarschuwingsbord en een abri wordt verplaatst om het 
zicht te verbeteren. We hopen echt dat dit gaat helpen om de vaak onveilige situaties voor fietsers en voetgangers weg te 
nemen. We hopen zo snel mogelijk met de uitvoering te kunnen beginnen, ik hoop nog dit jaar.

Ernie Hoffmeister
Wijkmanager leefomgeving De Laar/Elden/Elderveld/Schuytgraaf
ernie.hoffmeister@arnhem.nl

Collecteweek kwF  
In september is de jaarlijkse collecteweek van het KWF weer gehouden.  
De opbrengst van de Laar Oost is € 2481,01.  
Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Met vriendelijke groet, 
de Wijkhoofden.
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terugblik op de dag van de laar 
De Dag van de Laar, op zondag 3 september, is weer een super geslaagde en informatieve dag geweest. Er waren onder 
andere gezellig ingerichte kramen van diverse organisaties en hobbyisten, leuke attracties voor jong en oud, interessante 
demonstraties van brandweer en politie, popcorn en suikerspin voor de kinderen, een enveloppenspel met mooie prijzen, 
muziek en gezellige terrassen voor een hapje en drankje, kortom voor elk wat wils. Het evenement is goed bezocht, mede 
dankzij het mooie weer.

Via deze weg willen wij de vele sponsors bedanken voor hun bijdrage aan de prijzen van het enveloppenspel (zie foto). De 
Woonboulevard heeft, net als vorig jaar, een bijdrage geleverd voor het inhuren van een treintje. 

De sponsors voor deze zeer geslaagde dag waren:
FruitBen, Frans Schilder, lunchroom Jimmy, wijnhandel Barrique/Theunens, Ballorig Arnhem, ANAC, tuincentrum Willemsen 
Valburg, amusementspark Tivoli, pannenkoekenbakker Slijk-Ewijk, foto Van Eimeren, Etos, Rijlesplan, Eetcafé de Woerd, 
Combiplant, Vitesse, vishandel Heinen, NewFuture, Zwemmen in Arnhem, Watermuseum, Openluchtmuseum, stichting 
Eusebius, Primera.

Meer foto’s van deze dag vindt u op onze nieuwe website www.oostelaar.nl 
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         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

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

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           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! 

          Wassenaarweg 7 - Arnhem ZuidWassenaarweg 7 - vlakbij de Laar Oost   

www.shksportcentrum.nl

2200 m² gezellig sportplezier

• Fitness 800 m² • Les Mills: Body Step -
• TRX & Bosu 76 uur p/w Balance - Attack -
• 19x Buikspierkwartier Pump - Rpm cycling -
• Circuits Grit Strength
• Jeugd: Fit Kid 10+ • Shaolin Kempo

Jeugdfitness 12+ • Seniorentrainingen
Shaolin Kempo 8+ • Kinderopvang

• Yoga / Pilates • Infrarood sauna's
• Xcore / Zumba • Zonnebanken
• BBBB training • 026 - 3830744

90 groepstrainingen
per week

♦ Losse les vanaf € 6,=
♦ U betaalt vanaf

1x trainen per week
♦ Proefmaand

vanaf € 23,50

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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Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
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6845 CZ Arnhem 
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   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 
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Elf dagen lang Ruimtekoers Festival 
15 t/m 25 november in 
Arnhem

Met onder andere: Rob Voerman, Sachi 
Miyachi, Eva Rovers, Herbert Alfonso, 
Introdans ft. Artez BA Docent Dans en 
Wintertuin

Wij zijn de stad. Dat is het statement 
waarmee organisator Halfvol half september 
de campagne heeft gelanceerd voor de derde 
editie van Ruimtekoers Festival. Het festival 
vindt dit jaar plaats in de wijken Kronenburg 
en Vredenburg in Arnhem-Zuid. Elf dagen 
lang, van 15 t/m 25 november, wordt 
iedereen uitgenodigd om mee te gaan op 
een cultureel avontuur waarbij ontmoeting en 
experiment centraal staan. 

Met het thema Wij zijn de stad geeft 
Ruimtekoers aan dat het de mensen zijn - in 
al hun diversiteit en kleurrijkheid - die de 
stad maken. Met kunstexposities, theater-, 
muziek- en dansvoorstellingen, workshops en 
lezingen, gemaakt door zowel professionals 
als stadsbewoners, deelt Ruimtekoers nieuwe 
perspectieven op het samenleven in de stad. 

Kunst als reflectie 
Ruimtekoers heeft – deels in samenwerking 
met Museum Arnhem - een aantal 
hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om 
speciaal voor deze editie werk te maken 
dat reflecteert op het leven in een stedelijke 
omgeving. Een kleine greep:  
 
De Arnhemse kunstenaar Rob Voerman 
bouwt een tijdelijk paviljoen naast 
winkelcentrum Kronenburg en Sachi Miyachi 
(Japan) laat je een balletje slaan op een zeer 
oncomfortabel golfterrein. Net als in het 
echte leven heb je er belemmeringen en 
uitdagingen te overwinnen. 

Stadsbewoners worden 
programmamakers
Inwoners van Arnhem zijn nauw betrokken 
bij het maken van het programma. Literair 
productiehuis Wintertuin organiseert een 
zestal workshops waarin Arnhemmers onder 
begeleiding van een schrijver hun eigen 
verhaal optekenen. Het resultaat presenteren 
zij op het festival. Onder leiding van  
Adriaan Luteijn, choreograaf van Introdans, 
dansen en choreograferen studenten van 
de opleiding ArtEZ BA Docent Dans een 
duet met senioren uit Arnhem-Zuid in de 
voorstelling Nors en Sous.

In aanloop naar het festival 
Ook voorafgaand aan Ruimtekoers 
gebeurt er al veel in de stad. Fotograaf en 
filmmaker Herbert Alfonso - bekend van de 
documentaire Blues & Blessings waarvoor hij 
hiphopartiest Typhoon 5 jaar lang volgde – 
gaat in september ‘op reis’ in Kronenburg en 
Vredenburg. Om de bijzondere momenten 
van mensen in het alledaagse vast te leggen. 
Een expositie van het werk zal in oktober te 
zien zijn.
Je kunt in oktober ook op stap met de 
mannen van de Onkruidenier. Je zult 
ontdekken dat je heel veel kunt doen met dat 
hardnekkige groen tussen je stoeptegels en in 
de berm. 

In gesprek over de stad van de toekomst
Tijdens Ruimtekoers wordt er nagedacht 
over hoe dat nou moet: samenleven in die 
alsmaar drukker wordende steden. In een 
serie lezingen, gesprekken en workshops 
wordt de stad van de toekomst onderzocht. 
Onder andere Eva Rovers, schrijfster van 
het onlangs verschenen pamflet Ik kom in 
opstand, dus wij zijn, schuift aan en zal ons 
hoogstwaarschijnlijk oproepen om in verzet 
te komen. 

En dit is nog maar het topje van de ijsberg. 
Kunstbedrijf Arnhem is nauw betrokken bij 
de programmering in het festivalhart De 
Vrijstaat- A Place To Be. In samenwerking 
met Luxor Live wordt er een verrassend 
muziekprogramma ontwikkeld. Er zijn 
feestjes in het weekend én op doordeweekse 
ochtenden. Intussen wordt er ook nog 
hard gewerkt aan een indoor camping 
en verzorgen Natuurcentrum Arnhem en 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 
educatieprojecten. 

#doejemee
Het volledige programma en de exacte 
locaties worden begin oktober bekend 
gemaakt. Daarnaast roept organisator Halfvol 
iedereen op om mee te doen. Want de stad, 
dat zijn wij allemaal. Heb je een goed idee 
voor een activiteit, performance, feestje,  
expo of een workshop? Mail dan naar  
doejemee@ruimtekoers.nl 

Over Ruimtekoers 
Ruimtekoers werd in 2015 geïnitieerd om met 
een positieve en frisse blik naar het probleem 
van leegstand in de binnenstad te kijken. 
De editie in het najaar van 2016, met als 
thema De utopie van de stad, had vooral een 
verdiepend karakter en nam de veranderende 
samenleving onder de loep. Met deze 
derde editie transformeert Ruimtekoers van 
leegstandsfestival naar stadsfestival.

dag van de arnhemse geschiedenis zaterdag 28 oktober  
Zaterdag 28 oktober van 12.00 tot 
16.00 uur doet BTV Elderveld weer 
mee met de DAG van de Arnhemse 
Geschiedenis, locatie: Park de Steenen 
Camer, Hannesstraatje 2a (Rond de 
Romeinse tuin).
Er zijn rondleidingen door onze Hortus 
Romanus (Romeinse tuin) en naar het 
Castellum in Meinerswijk. Ontmoet 
Bataafse en Romeinse figuranten, 
proef Romeinse kip-groentesoep, 
Romeinse hapjes en Romeins brood.  
Er zijn diverse informatiekramen, 
oogst- en kruidenkramen. Kinde-

ren kunnen een selfie maken in een 
Romeins tenue, met schild/zwaard 
en samen met een Romeinse soldaat 
of met Asterix en Obelix. Ook zijn er 
Romeinse spelletjes en kunnen de 
kinderen ervaren hoe een Romeinse 
soldaat werd opgeleid. Met metaalde-
tectoren kunnen kinderen bij het Cas-
tellum hun geluk zoeken en ze vinden 
vast wel Romeinse muntjes. 

In ons clubhuis “de Schuur” zijn er 
een tweetal lezingen met als thema 
GELUK. Met veel geluk zijn 40 jaar 

geleden de fundamenten van het 
Castellum gevonden en werd ons 
clubhuis niet gesloopt maar juist een 
Rijksmonument. Toegang is gratis. Er 
rijdt deze middag een antieke stadsbus 
tussen Arnhem Noord en onze locatie. 
Hiervoor wordt wel een kleine vergoe-
ding gevraagd.  

In Arnhem Noord zijn deze middag 
nog veel meer DAG-activiteiten te 
beleven, zie ook de website www.
dagvandearnhemsegeschiedenis.nl
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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 

Nationale Notaris Arnhem 
Kronenburgsingel 23 

6831 GD Arnhem 
www.nationalenotaris.nl 

arnhem@nationalenotaris.nl 
tel. 026 – 388 388 6 

Donatie aan de wijkvereniging

Wilt u geen lid worden, maar toch de wijk- 
vereniging steunen met een financiële bij-
drage?

Wij zijn altijd blij met een (eenmalige) dona-
tie. Aan het organiseren van veel activiteiten 
hangt nu eenmaal een kostenplaatje en elke 
bijdrage is welkom.

U kunt hierover mailen met onze  
penningmeester:
penningmeesterdeoostelaar@gmail.com
of uw bijdrage storten op girorekening:
NL07 INGB 0002 7430 54
onder vermelding van “donatie”.
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workshop adventsplank
De adventstijd is een periode van vier weken voor de Kerst.  
Een eeuwenoude traditie van gebruiken en symbolen, zoals de 
adventskrans en de adventster. Wij gaan deze workshop geen 
adventskrans maar een adventsplank maken. Het wordt met lint, 
groen en andere decoratie gemaakt. Leuk voor op tafel. Ook kun 
je de plank, als de Kerst voorbij is, zeker nog gebruiken door wat 
andere decoratie toe te voegen. 

De materialen kunnen afwijken van die op de foto. Dit is  
afhankelijk van wat we op dat moment kunnen inkopen. 

Wanneer : dinsdag 14 november
Waar : zolder boerderij De Kroon
Tijd : 19.30 uur
Organisatie : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten : € 12,50 voor leden
   € 17,50 voor niet-leden
Opgeven : vanaf 21 oktober tot uiterlijk 4 november
Bij : Elvira Benerink, tel. 381 85 56

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.

Activiteiten wijkvereniging 
De Oostelaar t/m december 2017
bingo 50+
elke 3e woensdag van de maand
14.15 – 15.45 uur

zaterdagavondbingo
elke 2e zaterdag van de maand
aanvang 19.30 uur

Sinterklaasfeest
zaterdag 25 november

kerstmarkt
zaterdag 16 december
11.00 – 16.00 uur

creatieve workshops
elke 2e dinsdag van de maand
kerstworkshop donderdag 21 december
19.00 – 22.00 uur

breien voor goed doel
dinsdagochtend om de week
10.00 – 12.30 uur

koffieochtend i.s.m. SWOA
elke woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur

inloopmiddag en jokeren
elke vrijdagmiddag
13.30 – 15.30 uur

cursus mandalatekenen
maandagochtend in de even weken
10.00 – 12.00 uur

badminton
elke woensdagochtend
10.00 – 11.30 uur
Spelzaal Venlosingel
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Zaterdag 25 november is het weer 
zover! Sinterklaas komt naar de 
Laar-Oost, samen met zijn paard en 
al zijn pieten.
Eerst maakt hij te paard een rondgang 
door de wijk, begeleid door alle pie-
ten en heel veel kinderen met papa’s 
en mama’s en natuurlijk ook opa’s en 
oma’s. De Zwarte Pietenband zorgt 
tijdens de optocht voor vrolijke Sinter-
klaasmuziek. Kinderen, die als “sintje” 
of “pietje” verkleed in de optocht 
meelopen, kunnen een prijsje winnen. 
De optocht start om 12.30 uur in de 
Bingelradestraat. Om plm. 13.30 uur 
zal de hele stoet bij boerderij De Kroon 
aankomen, waar Sinterklaas verwel-
komd wordt door een bestuurslid van 
wijkvereniging de Oostelaar. Ondertus-
sen hebben een paar pieten iedereen, 
die al bij de boerderij staat te wachten, 
met liedjes en grapjes vermaakt.

Sinterklaas bezoekt de Laar-Oost op zaterdag 25 november

Route Sinterklaasoptocht door de wijk, start 12.30 uur in de Bingelradestraat

vervolgens l.a. Venlosingel –  
Randweg oversteken – Zeelandsingel 
– l.a. Zierikzeestraat –  
r.a. Middelburgsingel – 
r.a.Zeelandsingel – Randweg 
oversteken – Venlosingel –  
l.a. Heerlenstraat in – r.a.voor de 
Prenatal en Leen Bakker langs,  verlaat 

het parkeerterein -  l.a. de Venlosingel 
op – rechtdoor langs de scholen – 
Venlosingel helemaal uitlopen –  
r.a. Randweg – Boerderij de Kroon 
aankomst plm. 13.30 uur.

prijsuitreiking 
hulpsinterklaasjes 
en -pietjes 
Als Sinterklaas eenmaal op het podium 
zit roept hij de leukste “sintjes” en 
“pietjes” bij zich om hun een prijsje uit 
te reiken. Wie weet win jij een prijsje!
Houd dus je rugnummertje bij de hand 
en lever dit na de prijsuitreiking in. 

optocht door de wijk

Helpende 
handen 

gevraagd!
neem contact op  
met een bestuurslid  
of mail naar 

redactie@oostelaar.nl

Wijkblad voor De Laar-Oost
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Sinterklaas bezoekt de Laar-Oost op zaterdag 25 november

BON VOOR SCHOENZETTEN OP 24 NOVEMBER
Ik wil meedoen aan het Sinterklaasfeest op zaterdag 25 november in boerderij De Kroon 
(aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur).

Op vrijdag 24 november kun je tussen 16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren bij  
boerderij De Kroon (bijgebouw).
Let op, de schoenen zijn alleen op dat tijdstip in te leveren.
Voor elk kind één aparte bon invullen a.u.b.
Kosten: leden gratis; niet-leden € 2,50.

Naam:  ________________  J /   M

Leeftijd:  ________________________  jaar

Adres:  ____________________________

Telefoonnr.:  ____________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

De bon uiterlijk 20 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon stoppen. 

Feest in boerderij de kroon voor 
kinderen die hun schoen gezet hebben

Op vrijdag 24 november kun je 
tussen 16.30 – 17.30 uur de schoen 
inleveren bij boerderij De Kroon 
(bijbouw). Als je de schoen mooi 
versiert kun je hiermee een prijsje 
winnen.

Het Sinterklaasfeest wordt 
georganiseerd door wijkvereniging 
De Oostelaar.

Om 15.00 uur begint het feest in 
boerderij De Kroon voor kinderen van 
0 – 10 jaar, die hun schoen hebben 
gezet. Ook ouders, oma’s en opa’s zijn 
welkom. 

Voordat Sinterklaas binnenkomt 
maken de Zwarte Pietenband en 
de pieten, samen met de kinderen, 
er alvast een vrolijk feestje van met 
liedjes, dansjes en pepernoten. 
Limonade en speculaas horen daar 
natuurlijk ook bij. Als Sinterklaas 
eenmaal binnen is kunnen kinderen, 
die dat willen, een liedje komen zingen 
of met Sinterklaas op de foto. Ook 
worden de kinderen, die een prijsje 
gewonnen hebben met versierde 
schoenen, op het podium geroepen. 
Daarna gaat Sinterklaas, samen met de 

De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer  Extra bonnen kunt u printen vanaf de website www.oostelaar.nl

pieten, de gevulde schoenen uitdelen.

De zaal is open vanaf 14.30 uur 
en het feest duurt tot ongeveer 
16.30 uur. 

Wil je meedoen aan het feest in de 
boerderij? Dan moet je wel de dag 
ervoor je schoen zetten; dat kan 
alleen wanneer je de bon uit wijkblad 
De Oostelaar uiterlijk 20 november 
in de brievenbus bij boerderij De 
Kroon stopt. Je kunt de bon ook bij 
de beheerder van de boerderij, bij de 
mensen van de zorgboerderij of bij 
peuterspeelzaal Moriaantje halen. De 
bon kan eveneens vanaf de website  
www.oostelaar.nl geprint worden.  

Naam:  ________________  J /   M

Leeftijd:  ________________________  jaar

Adres:  ____________________________

Telefoonnr.:  ____________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

Wijkblad voor De Laar-Oost
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Bent u ook benieuwd naar de  
voortgang? 

Een groot aantal bewoners heeft eind 2015/begin 2016 via het wijkgesprek en een digitale enquête bij-
gedragen aan de totstandkoming van het Wijkactieplan 2016-2018 van onze wijk De Laar. Behalve een 
22-tal aandachtspunten is hierin ook vastgesteld wie welke actie zou moeten doen of kan uitvoeren of 
daarbij betrokken is. 

Met deze rapportage doen we verslag van de verschillende activiteiten die zijn ondernomen waarbij het 
Team Leefomgeving in samenwerking met het Wijkplatform (nu Wijkcontactpunt) de coördinatie heeft 
gedaan en het opbouwwerk van Rijnstad ondersteuning heeft geboden bij de initiatieven van bewoners.

Maar het drie pagina’s tellende verslag is te groot om in dit wijkblad helemaal op te nemen, dus moeten 
wij u verwijzen naar onze facebookpagina https://www.facebook.com/Wijk-De-Laar-124772881003614/. 
Ook vindt u het verslag op de gemeentepagina Arnhem.nl, onder de wijk De Laar.
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Iedere bezoeker mag per dag
1x grijpen naar geldprijzen

variërend van 0 tot 200 euro.
Deze zitten verborgen in de

gekleurde ballen.

www.casinosuikerland.nl

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Suikerland 7 - Arnhem - Telefoon 026 321 11 48

DEZE MAAND
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Gespecialiseerd in:

• Woonaccessoires & Cadeau artikelen

• Gezonde voeding

• Vitamines & Mineralen

• Diervoeding & Dierbenodigdheden

Kemperman, helpt u
natuurlijk verder

Winkelcentrum De Laar Oost | Oostburgwal 48 - Arnhem | Tel: 026 - 381 85 95
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Come together

De Laar Oost en West willen  
verbinden!
De wijk wil een avond gaan organiseren met een leuk 
festival voor De Laar Oost en West. 

Daarvoor zijn inwoners nodig die dit met elkaar willen 
opzetten. Zij kunnen terugvallen op Rijnstad,  
Team Leefomgeving en het Sociaal Wijkteam. 

Vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan op voor 
de info avond op dinsdag 24 oktober om 19.00 uur bij 
jongerencentrum de Bus, brabantweg 115. De koffie 
staat klaar! 

Mail dan naar:
s.janssen@rijnstad.nl of  
annick.van.harten@wijkteamarnhem.nl

uitreiking taarten
Tijdens de Dag van de Laar op zondag 3 september konden mensen via een kleine enquête bij de kraam van het Sociaal 
Wijkteam en het Team Leefomgeving o.a. aangeven wie er volgens hen in aanmerking zou kunnen komen voor een 
“pluim”. 

Vandaag was het zover! De taarten werden uitgereikt aan een aantal kanjers in de wijk.
Aanwezig waren: Tiny Sybrandi, die bedankt wordt voor alles wat ze voor de wijk doet en heeft gedaan, Diny Slingeland, 
omdat zij altijd klaar staat voor haar omgeving en het perkje 
in de straat zo mooi houdt. 

Andere genomineerden, die er niet bij konden zijn,  
maar die de taart nog krijgen zijn:
Marion Klomp van zorgboerderij de Kroon voor haar 
fantastische werk, een Russische meneer (wonende in het 
Vlissingenhof), die helaas geen taart mag vanwege zijn 
suiker, maar wel hartelijk bedankt wordt door zijn buren 
voor het altijd buitenzetten van de containers, verder 
Eveline, de familie Verwoert en Elvira Benerink.
 
Sanne van den Berg heeft het hoogste huisnummer  
geraden van de Laar en ontvangt ook een taart.

Allen bedankt voor jullie inzet!!

 
17



  

 

            

 

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 
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Maak kennis met de Arnhemse adviesraden voor het  
sociaal domein
Iedereen moet mee kunnen doen in Arnhem. Zeker die 
inwoners voor wie dat niet vanzelfsprekend is en die daar 
een steuntje in de rug bij nodig hebben. Dat steuntje in 
de rug willen de Arnhemse adviesraden voor het sociale 
domein bieden. Hoe? Door de gemeente Arnhem te advi-
seren op het gebied van de jeugdhulp, de wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en werk & inkomen en op 
deze manier een brug te slaan tussen beleid en praktijk. De 
adviesraden zijn inmiddels bemenst, warmgedraaid en klaar 
voor een kennismakingsronde door de stad. 

De drie adviesraden (Jeugdhulp, Wmo en  
Werk & Inkomen) zijn ingesteld door het Arnhemse 
gemeentebestuur. Elk heeft als doel om het gemeentelijk 
beleid gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. 
Waar zinvol doen zij dat gezamenlijk. In essentie zien de 
adviesraden er op toe dat het gemeentelijk beleid is gericht 
op het stimuleren en ondersteunen van deelname van alle 
inwoners aan de Arnhemse samenleving. 

De beste oplossing
De adviesraadleden - zeven per adviesraad - komen uit alle 
lagen van de Arnhemse samenleving en vormen daarmee 
een mooie afspiegeling van de stad. Wie dat zijn, is te 
vinden op www.adviesraadarnhem.nl. De leden doen hun 
werk op vrijwillige basis en zijn volledig onafhankelijk in hun 
advies. Voorzitter Martin Knoop ziet de rol van de advies-
raden groeien: “De gemeente gaat echt in overleg met 
ons”, aldus Knoop. Martijn Leisink - wethouder van onder 
meer jeugd, zorg en welzijn - benadrukt het belang vanuit 
zoveel mogelijk invalshoeken naar het gemeentelijke beleid 
te kijken. “Op die manier zien we niets over het hoofd en 
komen we tot de best mogelijke oplossingen. De adviesra-
den spelen daar een belangrijke rol in.” 

De wijken in
Om de gemeente van goed advies te dienen en inderdaad 
die brug tussen burger en bestuur te slaan, zijn goede con-
tacten van wezenlijk belang. Met inwoners, belangenorga-
nisaties, wijkorganisaties, wijkteams en professionals. “Die 
contacten zijn er al, maar willen we nog verder intensive-
ren”, aldus voorzitter Knoop. “De komende maanden gaan 
we de wijken in en gaan we in gesprek met Arnhemmers, 
organisaties en professionals. Of we het dan niet heel druk 
gaan krijgen? Als dat leidt tot nog beter beleid, dan is dat 
absoluut de moeite waard”, aldus de voorzitter. 

Volg ons
Tot op heden deden de adviesraden aanbevelingen over 
onder meer mantelzorg, de samenwerking tussen maat-
schappelijke organisaties in de wijk, jeugdhulpverlening en 
de zorg voor te vroeg geboren kinderen.  
Op www.adviesraadarnhem.nl is te volgen waar de advies-
raden zich mee bezig hielden en houden. Benieuwd? Neem 
een kijkje op de site of woon een vergadering bij.

Nieuwe website sociale wijkteams
In 2015 werden een aantal zorgtaken overgeheveld van de Rijksoverheid naar de 
lokale overheid. In Arnhem is hier vorm aan gegeven door de oprichting van de 
sociale wijkteams en de inzet van de communicatiecampagne Zo doen we het in 
Arnhem.

De website www.zodoenwehetinarnhem.nl, die hier onderdeel van was, is per  
1 september vervangen door www.wijkteamsarnhem.nl 
 
Deze website helpt inwoners van Arnhem om snel en eenvoudig in contact te 
komen met hun eigen sociale wijkteam voor ondersteuning en advies.
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Hier kan uw advertentie staan!
Interesse? Mail dan naar: advertentie@oostelaar.nl

Be Different
Schoonheidssalon  
& Pedicure

Gratis  
intakegesprek  
& huidanalyse

Medemblikhof 1
6843 BV Arnhem
06-50744439
salon-bedifferent.nl

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    € 5,99 
(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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oproep aan hobbyisten voor de kerstmarkt bij boerderij  
de kroon op zaterdag 16 december 
Op zaterdag 16 december, van 11.00 – 16.00 uur, organiseert wijkvereniging De Oostelaar een gezellige kerstmarkt.  
Voor deze kerstmarkt worden twee tenten op het terrein van de boerderij geplaatst. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste hobbyisten, die hun gemaakte producten willen laten zien en verkopen. Alle leuke  
dingen voor de Kerst zijn welkom, zoals bijvoorbeeld kerststukjes, kerstkaarten, feestelijke sieraden, kerstmake-up en 
cadeauartikelen. Het is echter géén rommelmarkt. Bij twijfel kunt u even bellen.
Hebt u interesse? Laat het weten en reserveer een (gratis) tafel. Maar, reageer snel, want vol is vol!

U kunt bellen naar 381 88 57, van maandag t/m vrijdag.
Meer bijzonderheden over de kerstmarkt komen in wijkblad no. 6 te staan; deze wordt verspreid vanaf 18 november.

De foto’s geven een indruk van de gezelligheid van de Kerstmarkt van vorig jaar.
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Ag
en

DA
wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

NOV DEC
11 9

Bingo 50plus 
14.15–15.45 uur 
Tiny Sijbrandi, 381 88 57

OKT NOV DEC
18 15 20

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur

OKT NOV DEC
12

14 19
31 28

Badminton,  
10.00–11.30 uur
elke woensdag
Adres: Spelzaal, Venlosingel

Koffie-ochtend SWOA/WV 
10.00–12.00 uur 
iedere woensdagochtend 

boerderij De Kroon

Maandag:
Yoga 20.30–21.30 uur
Brigitte Raas
tel. 06-26806398
www.yogabrigitte.nl

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

Kickboksen voor jong en oud
19.00 uur

Woensdag:
Yoga 09.00–12.00 uur
tel. 381 00 69

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

Kickboksen voor jong en oud
19.00 uur

W
ie

, W
AT

 e
n

 W
A

A
R

? Bestuur wijkvereniging De Oostelaar 
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
Voorzitter: vacature  
Annie Folman, asp. penningmeester

 Ineke Bretz, secretaris          06-31960079
 Tiny Sijbrandi, bestuurslid  381 88 57
 Elvira Benerink, bestuurslid
 Anja Spanbroek, bestuurslid
 Dennis van der Steldt, bestuurslid
 Wijkcentrum en zaalverhuur  

boerderij De Kroon 
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
beheer/verhuur  
9.00-16.00 u. 381 00 69 
www.boerderijdekroon.nl 

 info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij 

Marion Klomp 202 21 90 
marion@zorgboerderijdekroon.nl

Medisch Centrum Insula Batavorum 
Randweg 1-5 
Huisarts 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 381 05 00

Huisartsendienst 
buiten kantooruren 0900-1598

SHO centra medische diagnostiek 
www.sho.nl 088-9997181

Apotheek De Laar 
Bredasingel 145 381 34 69

Tandartsen 
Ginnekenstraat 10-12 381 59 47

Diëtistenpraktijk New Life 
Bredasingel 54 06-18094249

 
 

Fysiotherapie/manuele therapie  
De Laar 
Ginnekenstraat 10 381 08 00 
Zeelandsingel 40 381 69 96

Verloskundigen Praktijk Puur 
Vroedvrouwen 
Venlosingel 54 3811795 
www.puurvroedvrouwen.nl

Maatschappelijk werk 
hulpverlening@rijnstad.nl 312 77 00 
spreekuren ma+wo 9.00-11.00 u. 
Brabantweg 115 (Sporthal)

Sociale raadslieden 
hulpverlening@rijnstad.nl 312 79 99 
Meldpunt Kindermishandeling 442 42 22

Kantoor Hulpverlening 
Brabantweg 115 (Sporthal) 312 77 00

 tel. spreekuur  
ma+wo 9.00-11.00 u. 312 79 99

Raad voor de  
kinderbescherming 322 65 55

St. Thuiszorg  
Midden Gelderland 376 15 01

Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
 MFC Omnibus 

Pallas Atheneplein 2 
088-3556500 Afspreken 8.00-12.30 U 
Steunpunt Gaanderij 
Driemondplein 1 381 02 65

Dierenarts 
Dierenkliniek Arnhem Zuid-West 
Woudrichemstraat 2-4 381 21 80

Dierenambulance 364 91 11
Basisscholen Venlosingel 

Toermalijn (chr.) 381 01 55 
Anne Frank 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.) 383 06 65

Peuterspeelzaal Moriaantje 
Randweg 2 (De Kroon) 383 00 67

Gem. Openbare Ruimte 0900-1809 
www.arnhem.nl

Servicelijn gem. Arnhem 0900-1809

Sita grofvuil ophaaldienst 446 04 90
 

Wijkteam Elden/De Laar
 Kantoor: Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 

6845 BH  Arnhem 088 - 226 00 00
Team Leefomgeving
 Kantoor: Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 

6845 BH  Arnhem 
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

 Noortje Ruisbroek 377 51 36
 Harm-Jan Kuipers  377 51 28
Opbouwwerk Rijnstad
 Gerard Scheuter 06-50481697
 g.scheuter@rijnstad.nl
Wijkcontactpunt De Laar 

delaararnhem@gmail.com 
website: www.delaararnhem.nl

Jongerencentrum De Madser 327 25 97
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 u. 0900-8844

Bureau Zuid Groningensingel 94-96 
Gebiedsagent Jeroen Perquin

Brandweer 355 61 11
Noodgevallen 112
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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

HERFST
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM



Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

OOK IN DE WIJK DE LAAR OOST!

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar


