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Bouw en Timmerbedrijf M. Stegeman

Stegeman Bouw en Timmerbedrijf is een bedrjif 
gespecialiseerd in kleinbouw.
Staat voor kwaliteit en vakmanschap.
Zie onze website www.stegemanbouwbedrijf.nl

Aan- of verbouw van de woning.
Erker, Kozijnen, Ramen, Deuren.
Dakkapellen, Veranda’s of
Renovatie.

Landgraafstraat 34 – 6845 EC – Arnhem
Tel.  026-3817430
Mob. 06-40239582
Email: timmerbedrijfstegeman@planet.nl

  

 
 

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.
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Van de redactie
Zoals vorige keer al is aangekondigd treft u tijdelijk op deze pagina geen woordje 
van de voorzitter aan, omdat deze functie in het bestuur van de wijkvereniging 
op dit moment nog niet ingevuld is. De wijkvereniging is nu op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. In een interview kijkt Tiny terug op haar lange periode als  
voorzitter en vertelt ze wat er zoal van een voorzitter verwacht wordt.  
Inmiddels is de jaarlijkse algemene ledenvergadering geweest; het verslag  
vindt u in dit wijkblad. 

NewFuture Beheer beheert nu boerderij De Kroon. Natascha Jonkers, algemeen 
directeur, vertelt over het verbeterplan, dat zij samen met de gemeente  
opgesteld heeft. Met het verhaal over “goed afval scheiden wordt beloond” 
brengt de gemeente Arnhem in beeld wat het uiteindelijke doel van het project 
gescheiden afval inzamelen gaat worden.  

Zoekt u nog een leuke bezigheid in de buitenlucht? Bij BTV Elderveld zijn voor het 
nieuwe seizoen moestuintjes te huur. Ook organiseren zij, in samenwerking met 
het wijkplatform Elderveld, de inmiddels 8e bloesemfietstocht Arnhem-Zuid.
Kinderkleding en speelgoed kunt u verkopen en kopen tijdens de voorjaars- en 
zomerbeurs bij wijkvereniging De Oostelaar. Wilt u andere (overbodige) spullen 
verkopen dan kunt u een kraam huren voor de rommelmarkt op Koningsdag.
 
Mooie initiatieven, waarbij vrijwilligers actief zijn, zijn o.a. ondersteuning bij thuis 
sterven, de wandelclub met demente ouderen, de ondersteuning vanuit Pleyade 
en de coaching door Bep en Fatima. 

Verder houden peutercentra Moriaantje en de Trommelaar een open dag en 
organiseert de wijkvereniging de jaarlijkse paasworkshop. 

Genoeg interessants om te lezen weer deze keer. Ook uw inbreng is van harte 
welkom bij de redactie! De data voor aanleveren van kopij vindt u in de linker 
kolom op deze pagina.

Veel leesplezier,
Ineke

Nr. 2, maart 2017

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

Oplage ruim 3.300 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. 3 - 13 maart
Nr. 4 - 7 augustus
Nr. 5 - 18 september
Nr. 6 - 23 oktober

Verspreiding in de Laar-Oost
Nr. 3 - 8 april
Nr. 4 - 2 september
Nr. 5 - 14 oktober
Nr. 6 - 18 november

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.

Vrijwilligers voor Koningsdag donderdag 27 april:

- Hulp bij opbouw (9.00 – plm. 11.00 uur)
- Begeleiding bij de kinderspellen (11.00 – 15.00 uur)
- Hulp bij afbouw en opruimen (vanaf plm. 15.00 uur)

Heb je interesse dan horen wij dat graag!
Voor informatie of aanmelden kun je contact opnemen met:
Ineke Bretz, tel. 06-31960079 of mail naar redactie@oostelaar.nl.

Helpende handen 
gevraagd!
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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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verslag van de algemene ledenvergadering van 6 februari 2017 
Aanwezige bestuursleden: Tiny Sijbrandi, Elvira Benerink, Bianca Buring, Bea van Steenbeek, Angéla Bruins. 
Verder aanwezig: Ans en Lambert Tabois, Irene Baumann, Dick Pagie, Dennis van der Steldt, Ed Benerink, Jan Reiffers.

1. Opening en mededelingen
Tiny opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij deelt mede dat Anja Spanbroek en Ineke Bretz helaas verhinderd 
zijn en dat daarom Angéla Bruins notuleert. 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 1 februari 2016
Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vaststelling vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement
De stukken zijn twee weken vóór de vergadering bij de beheerder van boerderij De Kroon ter inzage gelegd (maandag t/m 
donderdag tussen 9.00 – 15.00 uur) met een briefje, waar op- of aanmerkingen op konden worden gezet. Gedurende deze 
twee weken zijn er geen op- en aanmerkingen gegeven en de statuten en het huishoudelijk reglement worden goedge-
keurd. Er wordt een afspraak gemaakt met de notaris om de vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement officieel 
vast te leggen. 

4. Financiën
• Financieel jaarverslag 2016: Bianca verspreidt het jaarverslag en licht dit toe. Het financieel jaarverslag is wat uitgebrei-
der dan vorig jaar; reden hiervoor is dat een aantal rekeningen wel in 2016 betaald zijn maar de bank ze pas 2-1-2017 heeft 
afgeschreven. 
•Begroting 2017: Bianca licht de begroting toe. De kosten voor het wijkblad zouden lager uit gaan vallen in verband met 
een nieuwe drukker. Wel is het even de vraag waarom de dikte van het papier van mindere kwaliteit aanvoelt. Dit wordt 
uitgezocht en hier wordt later op teruggekomen. 
• Verslag kascontrolecommissie (Jan Reiffers, Marion Klomp en Ed Benerink).
Jan meldt dat ze steekproefsgewijs de boeken van 2016 gecontroleerd hebben; alles zag er uitstekend en overzichtelijk uit, 
complimenten hiervoor. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekingsjaar 2016. 

5. Verslagen van de activiteiten
De verslagen van de diverse activiteiten worden voorgelezen. Alle verslagen zijn te lezen op onze website www.oostelaar.nl . 

6. Verkiezing bestuursleden
Tiny is als voorzitter aftredend en niet herkiesbaar. Zij stelt zich als bestuurslid verkiesbaar en is gekozen. Stef de Bondt is op 
eigen verzoek aftredend. Bea van Steenbeek is aftredend en niet herkiesbaar. Bianca is aftredend en stelt zich herkiesbaar als 
penningmeester en is gekozen.Ook Anja Spanbroek is aftredend en herkiesbaar; zij wordt herkozen als bestuurslid. Dennis 
van der Steldt heeft zich als nieuw bestuurslid aangemeld en wordt gekozen. Op dit moment is er geen nieuwe voorzitter 
en wordt het voorzitterschap opgevangen door middel van een roulerende periode van twee maanden onder de  
bestuursleden. Jan Reiffers merkt op dat we één bestuurslid inboeten. Daar is het bestuur zich van bewust en er  
wordt actief gezocht naar nieuwe bestuursleden. 

6. Benoeming kascontrolecommissie 2017
Jan Reiffers, Marion Klomp? Tiny vraagt dit nog na; over de 3e persoon wordt nagedacht en hier wordt later dit jaar actie 
op ondernomen.

7. Ingekomen post
- Er is een mail binnen gekomen bij Angéla Bruins van Annick van Harten over het organiseren van een gezamenlijke grote 
activiteit. Het is niet helemaal duidelijk wat er bedoeld wordt en daarom wordt er een mail uitgedaan met aanvullende  
vragen vanuit de wijkvereniging. 
Uitgaande post en mail
- Kaart naar Rob van de Zwaard: sterkte i.v.m. operatie. 

8. Wat verder ter tafel komt
- Dick Pagie vraagt of wij een terugloop zien in adverteerders. Gelukkig is dit niet het geval en blijft het aantal adverteerders 
hetzelfde. Ook is hij benieuwd naar de naam van de nieuwe drukker. Dennis brengt hem met de drukker in contact. 

9. Rondvraag
- Er zijn geen vragen. 

10. Sluiting
Om 20.45 uur sluit Tiny de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.
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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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   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 

Aanmelding lidmaatschap
Wijkvereniging “De Oostelaar”

Naam:................................................................
Adres:................................................................
Postcode: ..................Geb.datum:...................
Tel.nummer:.....................................................
E-mail:...............................................................

 ☐ Gezinslidmaatschap  16,-
 ☐ Alleenstaande lidmaatschap  8,-

 Handtekening:  Datum:

 Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”, Randweg 2   
 6845 AC Arhnem (t.a.v. wijkvereniging)
 E-mail: penningmeesterdeoostelaar@gmail.com
 Girorek.: NL07 INGB 0002 7430 54
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tiny sijbrandi stopt als voorzitter van wijkvereniging  
de oostelaar

“het doel is om een fijne leefgemeenschap 
te hebben.”

Na ruim 20 jaar intensieve betrokkenheid bij wijkvereniging De 
Oostelaar, eerst als bestuurslid en vervolgens lange tijd als voorzit-
ter, vindt Tiny Sijbrandi dat het zo langzamerhand tijd is om het 
stokje over te dragen aan, bij voorkeur, een wat jonger iemand. 
Dit besluit is een goede reden om haar eens te polsen over wat zij 
vindt van dit voorzitterswerk, hoe zij een ideale opvolger ziet, hoe 
zij denkt over wat van belang is in vrijwilligerswerk, enzovoort. 

Tiny, hoe lang ben je nu al voorzitter geweest van de  
wijkvereniging?
“Heel lang! Ik wist het niet meer. We hebben het opgezocht in ons 
archief en ik blijk dus al vanaf oktober 2002 voorzitter te zijn. Eerst 
tijdelijk, zoals dat moet en dan vanaf februari definitief. De toen-
malige voorzitter vertrok vrij plotseling naar het buitenland, dus 
er was direct vraag naar een opvolger. Verder was ik al sinds 1995 
enthousiast lid van het bestuur van de wijkvereniging. Daarom leek 
het mij zinvol om mij voor die functie van voorzitter te melden.”

Dus je bent al ruim 20 jaar betrokken bij alles dat te maken 
heeft met de wijkvereniging. Je hebt enorm veel ervaring. 
Maar waarom ga je dan stoppen eigenlijk?
“Dat kwam vorig jaar zo op toen ik herkozen werd. Ik had zoiets 
van: ik doe het al zo lang en het is mooi dat jullie mij gekozen 
hebben, maar zo langzamerhand wordt het tijd voor nieuw bloed, 
andere mensen, jongere mensen. En toen is afgesproken dat ik het 
nog één jaar zou doen en dat ik daarna, dus komend jaar, rouleer 
met anderen uit het bestuur tot dat er een nieuwe voorzitter is. 
Tja, en ook speelt een rol dat ik ziek ben: ik heb slokdarmkanker 
en ik word eind februari geopereerd. Verder is het natuurlijk zo dat 
ik wel betrokken blijf om bijvoorbeeld mijn opvolger bij te praten 
en wegwijs te maken in het voorzitterswerk.”

Wat zie je als eigenschappen die gunstig zijn voor je  
opvolger? Wat maakt een goeie voorzitter van  
de wijkvereniging?
“Je moet een beetje een mensenmens zijn, dingen aanvoelen en 
niet bang zijn om met mensen te praten en mensen aan te  
spreken. Ook bijvoorbeeld mensen van de Gemeente Arnhem. Die 
doen gewoon hun werk en je kunt daar heel goed mee  
samenwerken. Verder moet je goed zijn in het onderhouden van 
contacten en de contacten die je hebt weten uit te bouwen.  
Je moet bijvoorbeeld naar mensen toegaan, en hen dingen voor-
stellen, vragen of ze mee willen denken. Het scheelt dan enorm 
dat je dat doet vanuit de wijkvereniging. Dat maakt dat bijvoor-
beeld een winkelier best wel mee wil werken, mee wil denken 
over een bepaalde activiteit. Het is dan wel van belang om de 
reeds lopende activiteiten goed in beeld te brengen, bijvoorbeeld 
wat er georganiseerd wordt voor Koningsdag, de Dag van de Laar 
of de diverse cursussen in De Kroon. Je kunt dus ook samenwer-
king zoeken met diverse partijen in de wijk. Met bijvoorbeeld de 
Woonboulevard. Of met New Future, de nieuwe beheerder van 
De Kroon. Het gaat erom dat je goeie combinaties zoekt, win-win-
situaties en met elkaar kom je heel ver. Het doel is om een fijne 

leefgemeenschap te hebben. En 
als voorzitter moet je daaraan 
willen werken. Zodat dat lukt. 
Dat mensen dat ervaren.”

Wat is je opgevallen als  
voorzitter wat betreft  
ontwikkelingen in de wijk  
en de wijkvereniging? 
“De Laar is natuurlijk al lange 
tijd een heel leuke wijk om in te wonen. En er is nog steeds iets 
van de sfeer van de Betuwe, van dat landelijke. Zoals dat ook de 
uitstraling is van bijvoorbeeld boerderij De Kroon. In het begin, 
toen hier nog niet zoveel mensen woonden, had je diverse  
groepen van mensen die elkaar kenden, bijvoorbeeld militairen en 
hun vrouwen. Die wereld was toen kleiner en hechter. Men kende 
elkaar meer. Later is dat verwaterd met de instroom van nieuwe 
bewoners. Maar tegenwoordig zijn er weer veel jonge gezinnen 
met kinderen. En die zie je dan veel bij activiteiten in boerderij De 
Kroon. Er is een verjonging gaande.”       

Het wijkblad lijkt mij heel aantrekkelijk voor de  
wijkbewoners. Maar is het echt zo duur om de  
verspreiding huis aan huis uit te breiden naar ook  
De Laar West? 
“Het is echt zo duur, geloof dat maar. Veel aandacht vraagt ook 
de organisatie van de verspreiding. Voor De Laar Oost hebben we 
20 vrijwilligers om de wijkbladen te verspreiden. Dat vraagt het 
een en ander aan aansturen en afstemmen. Wat betreft De Laar 
West worden er tegenwoordig plm. 500 wijkbladen verspreid via 
de COOP. We leggen dan steeds een stapeltje wijkbladen neer en 
mensen kunnen zo zelf beslissen of ze het wijkblad meenemen en 
lezen. Zo’n stapeltje wijkbladen is vaak binnen een dag  
verdwenen.”

Op de laatste wijkplatformvergadering was enige onrust te 
merken wat betreft de toekomst van boerderij De Kroon. 
Wat denk jij hiervan?
“Ik denk dat je onrust krijgt als mensen niet goed op de hoogte 
zijn. Daardoor gaan ze denken dat hun activiteiten niet meer 
kunnen. Daarom is het altijd van groot belang om mensen goed 
te informeren over wat er gaande is. Ik denk dat dat het is wat 
speelde. Zelf zie ik geen bedreiging voor de activiteiten bij boerderij 
De Kroon. Dat loopt best wel goed allemaal.”   

Wat betreft wijk De Laar zijn er nu verschillende  
middelen waarmee we ons richten op de wijkbewoner. 
Bijvoorbeeld via wijkwebsite De Laar, wijkvereniging de 
Oostelaar en de website van de wijkvereniging en ook het 
wijkblad De Oostelaar. Zou het niet handig zijn om hierin 
wat meer samenwerking te zoeken? 
“Nee, je kunt dat niet allemaal bij elkaar brengen, want er zijn 
duidelijk verschillende doelgroepen. Ook is de gegeven informatie 
heel verschillend. De website van de wijkvereniging geeft toch 
vooral informatie over de activiteiten van de wijkvereniging. En 
wijkblad de Oostelaar is dan wat breder van opzet, met informatie 
die ook interessant is voor ook mensen in De Laar West.  
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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 - vlakbij de Laar Oost
www.shksportcentrum.nl

2200 m² gezellig sportplezier

• Fitness 800 m²
• TRX training 74 uur p/w
• 22x Buikspierkwartier
• Jeugd: kempo 10+ 

streetdance 7+ 
judo 5+ fit kid 10+

• Yoga / Pilates
• Shaolin Kempo
• BBBB / Circuit 40+
• Seniorentraining

• Les Mills: Body Step - 
Balance - Attack - 
Pump - Rpm cycling

• Zumba / GRIT 
• Xcore training
• Zonnebanken
• Kinderopvang
• Infrarood sauna’s
• Shaolin Kempo volw.
• 026 - 3830744

 ♦ 90 groepstrainingen 
per week

 ♦ Losse les vanaf € 6,–

 ♦ U betaalt vanaf 
1x trainen per week

 ♦ Proefmaand  
vanaf € 23,50

agenda
10 Februari

10 Maart
14 April
19 Mei
16 Juni

agenda
10 Februari

10 Maart
14 April
19 Mei
16 Juni
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Vervolg van pagina 7:

Zoals de website van De Laar nog weer meer informatie geeft, die 
interessant is voor heel De Laar. Je kunt dit niet allemaal bij elkaar 
schuiven.”   

Zowel de wijkvereniging als het wijkplatform zijn op zoek 
naar vrijwilligers voor bestuursfuncties. Maar het lijkt niet 
storm te lopen. Hoe kunnen we meer enthousiasme krijgen 
voor dit soort vrijwilligerswerk?
“Ik zou het niet weten. Wat ik wel denk is dit bijvoorbeeld: ieder-
een heeft een netwerk. Ga vervolgens denken: wat zoek ik voor 
iemand voor welke functie? Als iedereen in zijn eigen kringetje 
gaat kijken, dan is de kans groot dat daaruit een geschikt persoon 

tevoorschijn komt. En je moet natuurlijk eerlijk zijn in wat je wilt, 
wat je vraagt en wat de werkzaamheden inhouden. Ook moet 
je proberen te enthousiasmeren. Vrijwilligerswerk is vrijblijvend, 
je krijgt geen salaris en het vraagt een bepaald verantwoordelijk-
heidsgevoel. Het komt er op neer dat mensen iets doen wat ze 
zelf leuk vinden. En dat het hen iets oplevert in de zin van: dat 
zij er schik in hebben en dat ze leuke contacten opdoen. Verder 
moet je als voorzitter mensen kunnen verbinden en motiveren. Dat 
het leuk is gezamenlijk te proberen iets moois te bewerkstelligen 
en dat het goed is aan het eind van de dag op een leuk resultaat 
terug te kunnen kijken.”

Dick Broere
Redactie wijkwebsite De Laar 

NEWFUTURE als beheerder Wijkcentrum & Zaalverhuur 
Boerderij De Kroon

Zoals reeds aangekondigd is de overname van het beheer 
van Boerderij De Kroon door NewFuture Beheer met de 
gemeente Arnhem met ingang van 1 januari jongstleden in 
gang gezet. Alhoewel de overdracht niet geheel vlekkeloos 
is, zijn wij enthousiast en vol vertrouwen om het beheer 
van Wijkcentrum en Zaalverhuur Boerderij De Kroon tot een 
‘next-level’ te brengen.

Als exploitant van Zorgboerderij De Kroon is NewFuture 
Zorg B.V. sinds september 2015 als huurder betrokken bij 
Wijkcentrum Boerderij De Kroon: een geweldige centrale 
functie in de wijk De Laar-Oost!
Naast uiteraard de mooie dierenweide van de zorgboerderij, 
heeft de locatie een gevarieerde speeltuin en zalen die voor 
iedereen te huur zijn, zowel voor maatschappelijke  
initiatieven, zoals van de wijkvereniging, RIBW of Siza,  
alsook voor een leuk verjaardagsfeestje van u of uw kind.

Als centrale plek in de wijk heeft Wijkcentrum Boerderij De 
Kroon tevens een functie als een hulp- en informatiebron 
voor de bewoners van de wijk; het brengt partijen als  
bewoners, gemeente, hulpverleningsinstanties en  
particuliere initiatieven bij elkaar.
Al enige jaren lukte het de Stichting Beheer niet om met 
de exploitatie de benodigde huurkosten op te brengen en 
alhoewel er het afgelopen jaar samen met een door de 
gemeente verleende adviseur gekeken is naar verschillende 
opties, bleek dit binnen korte termijn niet haalbaar, waar-
door de gemeente (als eigenaar) zich genoodzaakt zag  
verder te zoeken. Zo benaderde de gemeente ons vorig jaar 
als geschikte partij om de huidige maatschappelijke functie 
van Wijkcentrum Boerderij De Kroon te waarborgen en 
verder te ontwikkelen naar een gezellige bruisende centrale 
plek voor u in uw wijk!

Een interessante uitdaging, die wij met beide handen  
aanpakken.

Als nieuwe beheerder zijn wij direct gestart samen met de 
gemeente een verbeterplan op te stellen. 

Inmiddels wordt er gewerkt aan:
• een nieuw sleutelplan om de verhuur van ruimten 
   efficiënter in te richten;
• de geluidsdichtheid van wanden en plafonds te 
   bevorderen;
• de plaatsing van camerabewaking naast de  
   inbraakbeveiliging.

Om de uitstraling van het wijkcentrum te bevorderen:
• zal de inrichting per ruimte aangepakt worden;
• wordt een kleine horecavoorziening met terras aan de       
   voorzijde van het hoofdgebouw gerealiseerd.

Kortom, er zal de aankomende periode flink gewerkt  
worden aan een betere uitstraling en functionaliteit van het 
wijkcentrum. Wij zullen u via het wijkblad De Oostelaar op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen en nieuwe  
activiteiten in De Kroon!

NewFuture Beheer
Natascha Jonkers – algemeen directeur
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Zelfgemaakte jam, honing, kaas, stroop en veldbloemen

Diverse soorten vers fruit uit onze boomgaarden 
en dat proef je!!! 

Ook voor Betuwse kersen, pruimen, enz.

Uniek! Een fruitautomaat met zitplaatsen!!!

Kerkstraat 1 – Elst  (Weg tussen de Rijkerswoerdseplassen) – Tel: 0481-377595
Open op donderdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag van 08.30-16.00 uur
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moestuin huren bij btv elderveld
Voor dit nieuwe seizoen zijn er bij de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld nog moestuintjes te huur. Locatie  
Hannesstraatje 2a, bij de Drielsedijk. Er zijn tuinen beschikbaar vanaf 50 m² tot maximaal 200 m². Op tuinen van 100 m²  
of groter is, na goedkeuring van een bouwplan, het bouwen van een broeikasje toegestaan.

We zijn een biologische tuinvereniging, dat betekent dat het gebruik van kunstmest en gifstoffen niet is toegestaan.

De huurprijs is inclusief een bijdrage aan algemeen onderhoud van 30 eurocent per m² per jaar. Bij acceptatie van een tuin 
betaalt u eenmalig een borgbedrag, afhankelijk van de grootte van de tuin. Deze borg krijgt u terug als u in de toekomst 
stopt met tuinieren en de tuin weer schoon oplevert.

Hebt u interesse, kom u dan op een zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur inschrijven. U kunt mogelijk al meteen een tuintje 
uitzoeken en al spoedig starten met de inrichting.
Voor verdere informatie, zoals de statuten en reglementen, maar ook voor foto-impressies en inzage in clubkrantjes, zie 
onze website www.btv-elderveld.nl

8e bloesemfietstocht arnhem-zuid, tweede paasdag, 
maandag 17 april
Op maandag 17 april vindt de 8e editie van Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid plaats. 
Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden van ongeveer 15 of 30 km en de tocht start en eindigt zoals gewoonlijk  
in de Steenen Camer (Elderveld), langs de Drielsedijk.

Deze verrassende fietstocht leidt door de uiterwaarden, de wijken van Arnhem-Zuid en het prachtig bloeiende Betuwse 
landschap rond Arnhem. Onderweg zijn er altijd een aantal locaties als rustpunt ingericht, waar u kunt genieten van 
uiteenlopende activiteiten rond de thema’s natuur, cultuur en historie. 
In de fietstocht zit een puzzelelement en hiermee kunt u na afloop leuke prijzen winnen.

Bij terugkomst in de Steenen Camer zorgt de Biologische Tuinbouwvereniging voor een gezellige ontvangst met muziek, 
eten en drinken. Voor de kinderen zijn er frites met knakworst en voor de volwassenen een barbecue met salade.

Inschrijving en kosten: 
• € 4,50 per deelnemer bij voorinschrijving via de website, inclusief barbecue;
• € 5,50 per deelnemer bij inschrijving op de dag zelf, inclusief barbecue;
• € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar, inclusief frites en knakworst.

Deelnamegarantie alleen bij voorinschrijving wegens het gelimiteerde aantal startplaatsen.  
Het inschrijfgeld betaalt u, ook na voorinschrijving, contant bij vertrek (startpunt De Steenen Camer).  
U ontvangt bij vertrek een routebeschrijving.

Start: De Steenen Camer (Hannesstraatje 2a 
in Arnhem, aan de Drielsedijk) tussen  
12.00 en 14.00 uur. 

Deze fietstocht wordt georganiseerd door 
Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld 
en het Wijkplatform Elderveld.

Voor meer informatie over deze bijzondere 
fietstocht en voorinschrijven (vanaf 1 maart): 
www: bloesemfietstochtelderveld.nl
e-mail: info@bloesemfietstochtelderveld.nl
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rommelmarkt Koningsdag 27 april
Vanaf 10.00 uur is er op donderdag 27 april 
weer een grandioze rommelmarkt rondom 
boerderij De Kroon. De kramen kunnen vanaf 
9.00 uur opgebouwd worden. Om 16.30 uur 
is de uiterste sluitingstijd (inclusief opruimen).

Kraamverhuur 
Van 3 t/m 6 april is het mogelijk een kraam te 
huren voor € 18,00. De borg  
bedraagt € 10,00. Voor het aantal uit te 
geven kramen houden we een limiet  
van 80 aan.

Bij het verlaten van de kraam, mits de kraam 
en de omgeving in goede staat worden 
achtergelaten, ontvangt u (na controle en na 
16.00 uur) de borg van € 10,00 weer terug. 
Als op dat moment echter veel mensen  
tegelijk weg willen zult u misschien even op 
elkaar moeten wachten.

Let op: verkoop van etens- en drinkwaren zijn op dit terrein niet toegestaan!

Wilt u de volgende regels in acht nemen:
• bij aankomst uw spullen zo snel mogelijk uitladen en meteen uw auto van het terrein rijden, daarna kunt u rustig uw   
   kraam inrichten;
• na afloop al uw niet verkochte spullen en/of lege dozen weer mee naar huis nemen;
• klein afval (van eten en drinken) in de daarvoor bestemde vuilniszak bij uw kraam deponeren.

Afstand kleedjes
Mensen/kinderen met kleedjes moeten minimaal 1 meter afstand houden tot het geasfalteerde pad. Dit om de veiligheid te 
waarborgen bij het laden en lossen met auto’s en voor een vrije doorgang voor hulpdiensten.
 

Organisatie Koningsdag.

Voor het reserveren van een kraam kunt u terecht bij 
boerderij De Kroon, Randweg 2 op

- maandag- t/m donderdagochtend 3 t/m 6 april  
  van 9.00 - 12.00 uur 

bij de beheerder, Mario Agus.

Voor degenen die op genoemde tijdstippen niet  
kunnen is reservering bij boerderij De Kroon ook 
mogelijk op de volgende dagen en tijdstippen:

- maandag 3 april van 17.00 – 19.00 uur
- donderdag 6 april van 19.00 – 21.00 uur

Bij reservering van een kraam dient u direct de huur 
en de borg te betalen. U krijgt dan een nummer mee, 
dat correspondeert met het nummer op uw kraam.

S.v.p. de borg van € 10,00 als apart bedrag  
aanleveren; deze wordt namelijk gelijk in een  
envelop, met uw naam erop, gestopt. 
Wilt u daarnaast het bedrag van € 18,00 voor  
de kraamhuur gepast betalen.

Telefonische reservering van een kraam is dus niet 
meer mogelijk.
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paasworkshop
Dit jaar gebruiken we eens geen bloemen voor onze  
paasworkshop, maar veertjes. Ook die horen bij het voorjaar. 

Uitgangspunt is een mooie paastak. Hiervoor gaan we veerhangers maken, zoals 
op de afbeelding te zien is. Daarnaast gaan we veertjes met modpodge op (plastic) 
eieren aanbrengen. Deze eieren kunnen op een schaal gelegd worden, maar je 
kunt ze ook aan de paastak ophangen. Er zit namelijk een veerbevestiging bij,  
net als bij kerstballen. 

Wanneer:  dinsdag 11 april
Waar:   zolder boerderij De Kroon
Tijd:   19.30 - 22.00 uur
Organisatie:  wijkvereniging De Oostelaar
Kosten:  € 7,50 voor leden en € 12,50 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 11 maart tot uiterlijk 27 maart
Bij:   Ineke Bretz, tel. 06-31960079
    
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.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs voorjaar/zomer
Zoals u van ons gewend bent komt er op 22 april weer een 
tweedehands voorjaar/zomer kinderkleding- en  
speelgoedbeurs in boerderij De Kroon.

Als u hier aan mee wilt doen zijn de volgende punten van 
belang.
• We houden de beurs in de bijbouw (peuterspeelzaal) van         
   boerderij De Kroon.
• De verkoop is op zaterdag 22 april van 10.00 – 12.00 uur.
• De inbrengers van kleding/speelgoed moeten een       
   nummer opvragen en zelf thuis hun kleding en/of  
   speelgoed prijzen. Dit voorkomt lange wachttijden   
   bij het inleveren van de kleding.
• Er mogen in totaal 50 stuks voorjaars- en zomerkleding    
   (vanaf maat 74) en/of speelgoed per nummer ingeleverd   
 worden. Voor meer dan 50 stuks: neem contact  
 met ons op. 
• Kleding moet heel en schoon zijn, anders wordt het 
 geweigerd.
• Geen schoenen, alleen gymschoenen (binnen) en  
 regenlaarzen.
• Wegens groot succes houden we ook tegelijk met de  
 kledingbeurs weer de speelgoedbeurs. Ook hiervoor dient  
 u, net als bij de kleding, een nummer aan te vragen.
• Bij twijfel: vragen!!
• U mag voor deze beurs kleding inleveren vanaf maat 74.

Als u naar het onderstaande adres een mailtje stuurt  
ontvangt u een nummer met bijbehorende inleverlijst.  
Hebt u geen mailadres dan kunt u ook bellen. Wij zorgen 
dan dat u het nummer en de lijst over de post ontvangt.  
Dit is mogelijk tot 10 april.

Inleveren: vrijdag 21 april van 19.00 tot 20.00 uur
Verkoop : zaterdag 22 april van 10.00 tot 12.00 uur
Afhalen restant : zaterdag 22 april van 17.30 tot 18.00 uur

Hopelijk tot ziens, Anja Spanbroek en Astrid Fitsch

Voor het opvragen van een nummer en spelregels:
astrid-fitsch@hotmail.com of 06-21423836 op werkdagen 
tussen 19.00 en 20.00 uur.
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Zie voor meer informatie onze 
website 

www.delaararnhem.nl

Bericht van wijkplatform De Laar 
Wie zijn wij?
Wij zijn betrokken bewoners die willen meedenken en willen meehelpen om onze  
woon- en leefomgeving te verbeteren. 

Ook in 2017 gaan wij hiermee door.

Wat doen wij? 
Wij komen ieder maand bij elkaar om te praten over o.a.:

- de wijkspeerpunten/wijkvisie, voortgekomen uit het recente wijkactieplan 

- uit gesprekken met bewoners en andere betrokkenen

- leefbaarheid in de wijk

- het organiseren van bewonersavonden en bijzondere aangelegenheden

- wijkbudget aanvragen voor activiteiten door bewoners in de wijk 

Namens Wijkplatform De Laar,
Paul van der Borg, Pieter den Duijf, Lambert Tabois, Bianca Buring, Wim Hüsken en Astrid Fitsch
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Fotograaf: Jaro van Meerten

Soms moet u voor afval betalen bij het afvalbrengstation. 
Kies dan voor pinnen. 
Welk afval is gratis en voor welke afvalsoort moet u betalen?  
Kijk op www.arnhem.nl/afvalbrengstations

OOk bij de 
afvalbrengstatiOns

Pinnen 
ja graag
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goed afval scheiden wordt beloond
Vanaf 1 januari 2018 gaan Arnhemse  
huishoudens op een andere manier  
betalen voor hun afval. Het college van 
burgemeester en wethouders wil vanaf  
die datum een diftar-systeem invoeren 
voor de afvalstoffenheffing. Het voorstel 
aan de gemeenteraad is dat huishoudens 
straks gaan betalen per keer dat ze een 
vuilniszak met restafval in een onder-
grondse container stoppen. 

De invoering van een nieuwe betalings-
systeem is een logisch vervolg op de komst 
van het omgekeerd inzamelen in Arnhem. 
Het past in de plannen op het gebied van 
duurzaamheid en het streven naar een 
circulaire economie. Al bij de introductie 
van het omgekeerd inzamelen werd  
aangekondigd dat huishoudens meer 
invloed zouden krijgen op de kosten voor 
hun afval. Anders gezegd: wie goed het 
afval scheidt moet daarvoor worden beloond. Voor het 
invoeren van een diftar-syteem is het een voorwaarde dat 
het omgekeerd inzamelen in de hele stad is uitgerold.  
Rond de zomer van 2017 is dat het geval. 

Vast en variabel deel
In het nieuwe systeem betaalt ieder huishouden,  
onafhankelijk van de samenstelling, een vast deel en een 
variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van het  
aantal keer dat een vuilniszak in een ondergrondse  
container wordt gestopt. Door afval goed te scheiden en de 
hoeveelheid restafval te beperken is er de mogelijkheid voor 
huishoudens om de afvalkosten te beperken.  
De verwachting is dat een gemiddeld huishouden minder 
gaat betalen dan nu. Bovendien wil het college de komende 
vier jaar het vaste deel verder omlaag brengen, tenzij uit een 
evaluatie blijkt dat het nadeel van afvaldumping 
onbeheersbaar wordt. 

Stimuleren, motiveren, belonen en handhaven
Belangrijke succesfactor bij het invoeren van diftar is het 
stimuleren en motiveren van inwoners om hun afval goed  
te scheiden. Communicatie is daarbij cruciaal. Daarom wil 
het college ook alternatieve beloningsystemen mogelijk 
maken. Daarmee kunnen bewoners geld of extra ‘gratis’ 
stortingen van afvalzakken verdienen als ze meewerken aan 
opruimacties, zwerfafvalverwijdering of andere acties, die 
de leefomgeving ten goede komen. In de komende maan-
den worden pilots uitgevoerd om deze stimuleringsacties te 
ontwikkelen. 

Kortingen voor minima
Huishoudens, die van een minimuminkomen moeten  
rondkomen, krijgen in het voorstel van het college zowel 
korting op het vaste als op het variabele deel. Zo kunnen zij 
de eerste twaalf vuilniszakken met restafval gratis storten. 
  
Hoe verder
Het voorstel om een diftar-systeem in te voeren met een 
vast en variabel deel ligt nu voor bij de gemeenteraad. Als 
de raad akkoord gaat met dit voorstel volgt vóór de zomer 
een nader uitgewerkt voorstel. De definitieve vaststelling 
van de tarieven zal dan in november bij het vaststellen van 
de begroting plaatsvinden. 

Meer informatie is te vinden op www.arnhem.nl/diftar
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Notaris Ockhuysen draagt het stokje over aan notaris Liem 
Met ingang van 1 maart 2017 zal de praktijk van notaris Hanneke Ockhuysen worden waargenomen door 

 notaris Tonio Liem.  
Vanaf deze datum kunt u voor alle notariële werkzaamheden bij hem terecht. Hanneke Ockhuysen zal 
voorlopig ondersteunend beschikbaar blijven voor een goede overdracht. Kom langs voor een gratis 

kennismakingsgesprek! 

Nationale Notaris Arnhem 
Kronenburgsingel 23 

6831 GD Arnhem 
www.nationalenotaris.nl 

arnhem@nationalenotaris.nl 
026-3883886 
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gratis coaching door bep en fatima.  
al vijf jaar een succes! 
Ben je vrouw en heb je een inkomen op of onder het sociaal minimum? En wil je jezelf 
verder ontwikkelen, je zelfkennis verdiepen of iets anders veranderen in je leven?  
Dan kunnen wij iets voor je betekenen. Bep & Fatima: een groep vrouwelijke  
professionele coaches, loopbaanadviseurs, trainers. Wij doen dit als vrijwilliger, zonder 
kosten. Van jou wordt gevraagd dat je verstaanbaar Nederlands spreekt. 

Je kunt ons bellen of mailen: kijk op onze website: www.bepenfatima.weebly.com voor verdere informatie  
en aanmelding.  Of bel Marion: 06 53438598 of Wendy: 06 21593590.

open dag op zaterdag 18 maart. 
Tijdens de open dag van 18 maart kunt u als ouder met uw 
peuter kennismaken met één van onze peutercentra.

Peutercentra Moriaantje en de Trommelaar hebben de koffie 
voor u klaar staan! 
Als u tijdens de open dag uw kind komt inschrijven betaalt 
u geen inschrijfkosten. 

De open dag is 18 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Waarom een peutercentrum?
Een van de doorslaggevende redenen om een kind naar een 
peutercentrum te brengen is de sociale ontwikkeling, die 
het peutercentrum biedt. Zaken als de omgang met leeftijd-
genootjes, het leren delen met elkaar en de mogelijk- 
heden voor spel en ontmoeting worden door ouders als zeer 
belangrijk aangegeven. Ouders zien het peutercentrum vaak 
als een wenperiode voor de basisschool. Een ander motief is 
de behoefte aan structuur bij het kind. Een gestructureerde 
dagindeling is voor veel kinderen gewenst. Kinderen leren 

in een kring te zitten, op hun beurt te wachten, maar vooral 
de communicatie over en weer tussen leeftijdsgenootjes is 
een heel belangrijk onderdeel in hun ontwikkeling.

Zie voor meer informatie over onze manier van 
werken op onze website: www.spa-arnhem.nl

nieuwe locatie team leefomgeving en sociaal wijkteam.
Team leefomgeving en het sociale wijkteam hebben een 
nieuw onderkomen in de Laar. 
Dat was een klein feestje waard. Samen met bewoners en 
werkers uit de wijk is er een glaasje fris gedronken om dit te 
vieren. Tijdens deze housewarming zijn er door aanwezigen 
gouden tips gegeven voor de wijk. Deze inbreng is voor 
beide teams zeer waardevol! 

Vanaf de Zeelandsingel 40 geven de coaches van het sociale 
wijkteam steun en advies over bijvoorbeeld zorg, opvoeden, 
opgroeien en inkomen. Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 088 - 226 00 00. 

Naast het sociale wijkteam heeft het team leefomgeving De 
Laar-Elden (gemeente Arnhem) ook een kantoorruimte in 
het pand. Het team leefomgeving neemt beslissingen over 
dingen, die te maken hebben met de leefomgeving.  

Denk bijvoorbeeld aan welzijn, veiligheid, lokale economie, 
sport/vrije tijd en cultuur in de buurt.
Wilt u iets delen of doen in de wijk?  
Mail dan naar delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
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Wandelclub brengt ouderen met dementie samen
Ouderen met dementie bij elkaar brengen rond een  
gezamenlijke interesse. Dat is het uitgangspunt van een 
spontane samenwerking tussen twee Arnhemse organisa-
ties in zorg en welzijn. Vorige week startte ‘De Wandelclub’ 
in Elden, bestaande uit bewoners van zorgvilla Oosterveld 
(onderdeel van Stepping Stones Home & Care) en deelne-
mers van FIER dagbesteding op maat (SWOA). Vergezeld 
door vrijwilligers van de zorgvilla en SWOA, maakt het 
gezelschap wekelijks op dinsdagochtend een actieve  
wandeling. Een laagdrempelige manier om ouderen met 
elkaar in contact te brengen en actief hun welzijn en  
welbevinden te verbeteren.  

Het startpunt van de wandelclub – Villa Oosterveld - ligt in 
Elden, vlakbij het dorpscentrum en twee groene stadspar-
ken. Vrijwilligers van de zorgvilla, vergezeld door huishond 
Max, maken vaker wandelingen met bewoners. Anja van 
den Broek, locatiecoördinator bij Villa Oosterveld:  
‘Het initiatief sluit goed aan bij ons activiteitenprogramma, 
waarin bewegen en buiten zijn een belangrijke plek inne-
men. We zijn hier blij mee en hopen dat de belangstelling 
snel zal groeien.’ Alhoewel de Wandelclub nu uitsluitend 
bestaat uit ouderen met dementie moedigt SWOA alle 
deelnemers van de dagbesteding aan om mee te wandelen. 
Mina Yacoub, seniorenadviseur SWOA: ‘FIER dagbesteding 
op maat kijkt naar de persoonlijke interesses en talenten van 
de deelnemers en speelt hier op in. Deze wandelclub is een 
mooi begin van onze  samenwerking.’

Belang van bewegen
Volgens de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) 
beweegt een groot deel van de ouderen onvoldoende. Dit 
terwijl dagelijks een half uur bewegen – niet alleen voor 
ouderen – een must is. Het stimuleert de bloedsomloop 
en daarmee ook de hersenen. Erik Scherder, neuropsycho-
loog, promoot bewegen en toonde met onderzoek aan 

dat een gestructureerd bewegingsprogramma (motorische) 
onrust bij mensen vermindert. Mede om deze reden heeft 
het thema ‘Bewegen voor ouderen’ een belangrijke plaats 
gekregen binnen het activiteitenprogramma van Stepping 
Stones Home & Care en SWOA.

Achtergrondinformatie Stepping Stones Home & Care
Villa Oosterveld is een van de zorgvilla’s van Stepping  
Stones Home & Care. Onze zorgvilla’s zijn gevestigd in  
Gelderland en Utrecht. Stepping Stones richt zich op  
mensen met dementie en een complexe zorgvraag, die niet 
meer zelfstandig kunnen wonen. Onze bewoners bieden wij 
een sfeervolle, kleinschalige woonomgeving met 24-uurs 
professionele zorg. Wij zijn gespecialiseerd in ouderen met 
geheugenproblemen, zoals dementie (waaronder  
Alzheimer). Binnen onze zorgvisie neemt het activeren van 
lichaam en geest bij onze bewoners een belangrijke plek in. 

Meer informatie: www.steppingstones.nl 

thuis sterven kan, met ondersteuning van vrijwilligers 
Als mensen, die in de laatste fase van hun leven terecht zijn 
gekomen, de keus zouden hebben dan zouden zij het liefst 
in hun eigen vertrouwde omgeving de laatste fase door  
willen maken en thuis sterven.
Om thuis te kunnen sterven is het van groot belang dat er 
een sociaal netwerk aanwezig is.

Wanneer het sociaal netwerk niet toereikend is om thuis te 
kunnen sterven kan er kosteloos een beroep gedaan  
worden op vrijwilligers van Stichting NAbij.
Zo bieden vrijwilligers van Stichting NAbij een luisterend oor, 
geven begeleiding naar arts of onderzoek, denken mee over 
de situatie, gaan in gesprek, bezoeken de persoon frequent 
en kunnen in de laatste fase 24/7 waken bij de persoon.
Maar ook samen leuke dingen ondernemen, zoals winkelen 
of lunchen. Ook kunnen vrijwilligers van Stichting NAbij er 
zijn voor praktische zaken, zoals een boodschap doen.

De vrijwilligers van de Stichting NAbij hebben allemaal de 
basiscursus gevolgd en volgen met regelmaat trainingen 
en verdiepingsavonden, zij beschikken over een bewijs van 
goedgedrag (VOG) en treden de mensen zonder be- en 
veroordeling tegemoet.

Ondersteuning kan worden geboden in de thuissituatie, 
maar ook binnen zorg- en verpleeginstellingen en het  
ziekenhuis. Aan de hulp vanuit Stichting NAbij zijn geen 
kosten verbonden.
Laagdrempelige hulp door goed opgeleide vrijwilligers van 
Stichting NAbij om ervoor te zorgen dat mensen zonder 
of met een klein sociaalnetwerk thuis kunnen blijven in de 
laatste fase en thuis kunnen sterven.

Voor hulp kan gebeld worden, 24 uur per dag en 7 dagen 
per week naar: 085 016 33 33 of via de website:  
www.nabij.nu 
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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

Op zaterdag 7 januari had de afdeling Arnhem Zuid West van de Zonnebloem een 
gezellige middag georganiseerd voor de wijkbewoners en Zonnebloemdeelnemers. 
Het gezelschap “de juf, de bakker en de dominee“ zouden een optreden  
verzorgen. Zoals u zich kunt herinneren waren de weergoden ons niet gunstig 
gezind en lag er een stevig pak sneeuw, terwijl gladheid werd voorspeld. Voor de 
organisatoren was dat de reden om de gezellige middag af te gelasten. 

In overleg met de entertainers is besloten de gezellige middag op 1 april (geen grap) van 14.00 tot 17.00 uur alsnog te laten 
doorgaan in de grote zaal van boerderij de Kroon. Wij zullen u tijdig herinneren aan de datum, het tijdstip en de locatie  
via affiches.  

Namens het bestuur van Zonnebloem afdeling Arnhem Zuid West,
Nico Korving
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goedkope rijbewijskeuring senioren in arnhem 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige auto-
mobilisten, die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijs-
keuringsarts op 7, 21 en 25 maart en vervolgens twee keer 
per maand in het Woonzorgcentrum Eilandstaete,  
Abe Lenstrahof 132. Voor informatie en een afspraak belt u 
naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een 
datum reserveren kan via de website:  
www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (inclusief btw): 
75+: B/E € 37,50, medisch € 57,50; 
C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas: € 57,50. 

Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties 
krijgen € 7,50 korting op bovengenoemde prijzen. 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient 
er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag 
gekocht te worden. De gemeente Arnhem verstrekt deze 
niet meer. U kunt het formulier downloaden via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). Tevens is het mogelijk dat 
de keuringsarts het formulier voor u meeneemt  
(bij telefonische afspraak aangeven a.u.b.).
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door 
het CBR kan tot drie maanden in beslag nemen.  
Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het 
verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak 
te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte welkom.

vrijwilligers gezocht!  
Pleyade behoort tot één van de belangrijkste organisaties in de ouderenzorg in de 
regio. Om invulling te geven aan onze missie “Koester het Contact”, werken wij met 
vindingrijke, betrouwbare en gepassioneerde mensen. Vrijwilligers spelen daarbij een 
belangrijke rol. Door hun persoonlijke kwaliteiten, talenten en levenservaring leveren 
zij een geheel eigen bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Goede samenwerking 
tussen cliënten, vrijwilligers en medewerkers draagt bij tot zorg die aansluit bij de vraag van de cliënt. Vrijwilligers kunnen 
rekenen op ondersteuning en scholing vanuit Pleyade. De belangrijkste voorwaarden om vrijwilligerswerk te doen bij  
Pleyade zijn enthousiasme, betrokkenheid en een hart voor mensen. Voor onze locaties in Arnhem Zuid zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers ter ondersteuning van diverse activiteiten.
Bent u handig? Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor locatie Eldenstaete, die op woensdagochtend rolstoelen kan  
controleren en repareren.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over het vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met de  
Consulenten Vrijwilligerswerk/Mantelzorg tel. 06-11781807 of per mail: m.vanloo@pleyade.nl  

werken aan talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders
De Anne Frankschool wil graag het verschil maken voor 
leerlingen. Naast de focus op cognitieve ontwikkeling, 
sociale vaardigheden en opbrengstgericht werken willen wij 
ook aandacht besteden aan de talenten van leerlingen en 
leerkrachten. Wij willen leerlingen en leerkrachten uitdagen 
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 
De talentateliers hebben inmiddels een vaste plek gekregen 
in het onderwijsaanbod van de school. Wij bieden o.a. de 
volgende ateliers aan: koken, tekenen, programmeren, film 
maken, schermen, muziek, judo, musical, streetdance en 
handvaardigheid. De school bruist tijdens deze ateliers en 
leerlingen, leerkrachten en ouders vinden het fantastisch!

Inmiddels is de Anne Frankschool voor deze talentateliers 
genomineerd voor de Wansink-prijs. Deze prijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan een onderwijsinstelling of een student 
die op inspirerende wijze bijdraagt tot de (voortgezette) 
beroepsvorming en nascholing in het Arnhemse onderwijs.

21



Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar

Ag
en

dA
wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

MRT APR MEI JUNI
11 8 13 10

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Tiny Sijbrandi, 381 88 57

MRT APR MEI
15 19 17

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.00 uur

MRT APR MEI
7 4 2
21 18 16

30

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

Woensdag:
Praktijk Arokyam 13:00-17:00 uur
Afspraak: 06-24436300
www.praktijkarokyam.nl

Donderdag:
Kickboksen voor jong en oud
19.00 uur

Vrijdag:
Darten
19.30 uur
Danny Buring, 06-45927177
DC.de.Kroon@gmail.com
www.dartclubdekroon. 
wordpress.com 
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? Bestuur wijkvereniging De Oostelaar 
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
Voorzitter: vacature  
Ineke Bretz, secretaris 06-31960079 
Bianca Buring,  
penningmeester 06-44594629 
Tiny Sijbrandi, bestuurslid

 Elvira Benerink, bestuurslid 
Anja Spanbroek, bestuurslid 
Angéla Bruins, 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

Avonturenspeelplaats De Buitelaar 
Randweg 2 (De Kroon) 381 00 69

Gem. Openbare Ruimte 377 43 27
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
Wijkplatform De Laar 

boerderij De Kroon,  
Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
Paul van der Borg, wnd. voorzitter  
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 Johan Bruining

Brandweer 355 61 11
Noodgevallen 112
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• Alfabetisering
• Nederlands leren
• Nederlands verbeteren
• Inburgeren
• Staatsexamen I
• Staatsexamen II 

Meer weten? 
Bel of kom langs!
Rijn IJssel Entree & Maatwerk
Utrechtsestraat 40/42, Arnhem
026 3129200

Geef uzelf een kans!

rijnijssel.nl/maatwerk

lente
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

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



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
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