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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.



Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar
Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar 3

Van de redactie
Een nieuw seizoen met nieuwe activiteiten en initiatieven. Na een zomerstop is er nu weer 
veel kopij aangeleverd. Hieronder een greep uit de artikelen.

Een interview met team Leefomgeving De Laar/Elden. We hebben een nieuwe wijkagent 
in de Laar Oost; Johan Bruining neemt afscheid en Jeroen Perquin stelt zich voor. Ook de 
nieuwe opbouwwerker voor De Laar stelt zich voor. 

Verder is er veel behoefte aan vrijwilligers, zoals voor het project Flowersuitarnhem, de 
Voedselbank en stichting Pleyade. De SWOA biedt verschillende welzijnsdiensten aan, 
waaronder de maaltijdservice, die door hun eigen vrijwilligers bij de ouderen thuisbezorgd 
wordt. 

Wilt u een activiteit organiseren of hebt u ideeën die bijdragen aan een prettige  
leefomgeving? Via de stimuleringsregeling “Burgerkracht” kan hiervoor advies en/of  
eventueel budget gevraagd worden. 

Het wijkplatform is opgeheven en vervangen door een wijkcontactpunt. Bij de redactie is 
een ingezonden brief binnengekomen als reactie op het opheffen van het wijkplatform. 
Evenals een klacht van een bewoner over vandalisme bij speeltoestellen. 

Wilt u actief zijn? Bij de Rijkerswoerdse Plassen is een nieuw trimparcours aangelegd en 
bij de wijkvereniging gaan de eerste creatieve workshops weer van start. Ook zangkoren 
kunnen nieuwe “stemmen” gebruiken.

Op dit moment wordt er hard aan de nieuwe website gewerkt en we hopen dat dit vóór 
oktober afgerond is. Dan kunt u alle actuele zaken, die qua tijdstip van aanlevering het 
wijkblad niet meer halen, op de website lezen. Ook de digitale versie van De Oostelaar 
kunt u op de website vinden.

Veel leesplezier,
Ineke

Nr. 4, september 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. 5 - 18 september
Nr. 6 - 23 oktober

Verspreiding in de Laar-Oost
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.

penningmeester m/v 
en 2e penningmeester m/v

Wijkvereniging de Oostelaar is per direct op zoek naar een vrijwilliger, die 
de taken van de huidige penningmeester zo snel mogelijk kan overnemen. 
Daarnaast wordt gezocht naar een 2e penningmeester, ter ondersteuning  

en waar nodig vervanging van de penningmeester.

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

Met spoed gevraagd!

3



  

el
ke

 w

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 vakantiegevoel is weer verdwenen en de start van het nieuwe seizoen is spetterend begonnen met een fantastische Dag 
van de Laar. U gaat merken dat er al diverse veranderingen zijn doorgevoerd en nog gaan komen. Zowel in boerderij de 
Kroon als bij de wijkvereniging. 

Bianca, onze penningmeester, heeft aangegeven dat zij door diverse omstandigheden gedwongen wordt om met het  
vrijwilligerswerk te stoppen. Geruime tijd heeft zij zich als penningmeester ingezet, waarvoor onze dank. Wij zijn dan ook 
dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, die het van Bianca over gaat nemen. Bianca heeft aangegeven de 
nieuwe vrijwilliger wegwijs te willen maken in de werkzaamheden.

En natuurlijk zijn we als vereniging weer op zoek naar nieuwe en enthousiaste vrijwilligers, die vooral met de grotere  
activiteiten willen meedraaien.

De activiteiten zoals o.a. de zaterdagavondbingo, de woensdagmiddagbingo, het jokeren op vrijdag, het breien op dinsdag 
en de koffieochtend op woensdag, deze laatste in samenwerking met de SWOA, blijven ook dit jaar op dezelfde voet  
doorgaan. De workshops (lees elders) worden wel uitgebreid.
De kinderkleding- en speelgoedbeurs, die twee keer per jaar georganiseerd werd, is om persoonlijke en organisatorische 
redenen gestopt. 

Voorbereidingen voor bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstmarkt enz. zijn al opgestart; u ziet, het seizoen is al weer in volle gang.

U bent als vanouds van harte welkom om waar dan ook aan deel te nemen.

onveilige oversteek randweg, stand van zaken  
In april is er, op uitnodiging van team Leefomgeving, een bijeenkomst geweest met een aantal betrokken bewoners, de 
opbouwwerker, politie, een verkeersdeskundige van de gemeente en bestuursleden van de wijkvereniging over de  
onveiligheid bij het oversteken van de Randweg, met name ter hoogte van het fietspad/zebrapad bij boerderij De Kroon. 

Hier zijn een aantal voorstellen voor verbetering op tafel gekomen. Maatregelen die op korte termijn uitgewerkt konden 
worden zijn door de medewerker van team Leefomgeving meegenomen voor verdere uitwerking. In september komt hier-
over vervolgoverleg. 

Via het wijkblad en de website zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
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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 Arnhem (t.a.v. wijkvereniging)
 E-mail: penningmeesterdeoostelaar@gmail.com
 Girorek.: NL07 INGB 0002 7430 54
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afscheid van wijkagent johan Bruining 
Beste inwoners van De Laar. 
De afgelopen zes jaar heb ik met veel plezier en enthousi-
asme gewerkt als wijkagent van de wijk De Laar. Nu is het 
tijd geworden voor een nieuwe uitdaging in een nieuwe 
wijk. Per 1 juni ben ik begonnen in de wijk Vredenburg/ 
Holthuizen. Mijn werkzaamheden in De Laar zijn overgeno-
men door Jeroen Perquin. Voor ons beiden een mooie kans 
om ons verder te ontwikkelen.
 
Samen met het wijkteam, wijkbewoners, jeugd en winke-
liers hebben we een prachtige wijk en moeten we dat ook 
zeker zo houden. Als ik terugkijk naar mijn wijk heeft de 
betrokkenheid en het overleg met alle partners uiteindelijk 
geresulteerd in een facelift van het winkelcentrum, een 
mooie hangplek voor de jeugd achter de woonboulevard, 
aanpassing van de oversteek Randweg bij de kinderboer-
derij en de gele strepen bij school i.v.m. parkeeroverlast. 
Mooie successen, die ik zonder jullie hulp nooit bereikt had. 
Mijn bedoeling was om het woongenot en de veiligheid te 
waarborgen in De Laar en ik denk dat we dat met z’n allen 

goed op de rails hebben. Ik heb mooie burgerparticipatie 
initiatieven gezien, zoals de buurtwhatsapp. De kinder-
boerderij, die steeds meer organiseert voor de jeugd en ze 
daarbij betrekt. Ondersteuning van het wijkteam bij diverse 
gezinnen met hulpvragen, waar ik niet altijd het passende 
antwoord op had en inzet van buurtbemiddeling met goede 
eindresultaten. Mijn onvergetelijke momenten, hoog bezoek 
van onze koning, onze burgemeester en elk jaar de intocht 
van Sinterklaas.  
Ook de minder leuke incidenten, zoals een woningoverval, 
een aanrijding met overlijden en zelfdoding horen daar 
helaas bij.
 
Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking, het 
vertrouwen dat er in mij was en ik ga jullie zeker nog wel 
tegenkomen in de wijk. 
 
Groet en misschien tot ziens, 
Johan Bruining

even voorstellen: uw wijkagent jeroen perquin 
U hebt mij misschien al een keer gezien in uw wijk. Ik ben 
uw nieuwe wijkagent en stel mij graag nader aan u voor. 
Per 1 juni ben ik de nieuwe wijkagent in de Laar Oost. Ik 
ben sinds maart 2000 in dienst bij de politie en heb negen 
jaar in Zutphen gewerkt. Dat was een ontzettend leuke en 
leerzame tijd met verschillende interessante taakaccenten. 
Zo maakte ik vijf jaar lang deel uit van de mobiele eenheid 
en draaide ik veel diensten in het openbare orde team. 
Sinds 2009 heb ik de overstap gemaakt naar Arnhem zuid. 
De laatste jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden 
met mijn taakaccent verdovende middelen en de dagelijkse 
noodhulp diensten. 

Wat doet een wijkagent
Ik hoor u die vraag al stellen. Intern worden wij ook wel 
wijkagent “nieuwe stijl” genoemd. Niet meer de bromsnor 
van weleer, maar een spin in het web. Namens de politie 
zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de wijkbewoners en 
voor onze partners. Ik streef naar een actieve samenwerking 
met mijn partners en met bewoners in de wijk. Het is voor 
mij belangrijk om te weten wat er leeft in de wijk, zodat 
ik problemen kan signaleren en zowel interne als externe 
partners hierover kan adviseren.    
Ik zal u een concreet voorbeeld geven. Er is al geruime tijd 
overlast van een gezin in de omgeving. De omwonenden 
maken hier regelmatig meldingen van. De politie gaat meer-
dere malen kijken en spreekt de bewoners op hun gedrag 
aan. Echter leidt dit niet tot verbetering. In zo’n geval zal 
ik als wijkagent de zaak in behandeling nemen. Ik ga dan 
kijken wat de onderliggende problematiek is en probeer met 
andere partners te kijken hoe we de bewoners maar ook 
het gezin kunnen helpen. 
Samen werken aan het leefbaar maken en houden van  
uw wijk of buurt. 
 

Wilt u mij spreken?  
Ik wil dus graag weten wat 
er leeft en speelt in mijn 
wijk. Daarom spreek ik 
graag mensen in de buurt 
om even een praatje te 
maken. Zo kan ik op tijd  
reageren als er ergens 
overlast wordt ervaren of 
er gevoel van onveiligheid 
dreigt te ontstaan. Ik fiets 
regelmatig naar mijn afspra-
ken in de wijk, dus spreek 
mij gewoon aan als u mij ziet fietsen. Mocht u mij willen 
spreken dan kunt u ook bellen. Dit kan naar 0900-8844. 
Mocht ik niet in dienst zijn dan wordt er een terugbelbericht 
achtergelaten. U kunt ook naar de site gaan van de politie. 
Dit betreft www.politie.nl. Het werkt als volgt: toets uw 
postcode in, klik vervolgens op mijn foto en u kunt mij een 
mail sturen. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om met 
mij in contact te komen.

Met spoed politie nodig? Bel 112 
Dan nog even dit. Als elke seconde telt, kunt u het alarm-
nummer 112 bellen. Denk daarbij niet alleen levensbedrei-
gende zaken, maar ook aan verdachte situaties als u bijvoor-
beeld denkt dat er wordt ingebroken. Aarzel niet en bel!  
Zo verhogen we samen de pakkans van criminelen. Als het 
ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (24 uur per 
dag). U kunt de wijkagenten van de Laar ook volgen via 
Instagram: wijkagenten_van_de_laar                                                        
Op deze manier blijven we nog beter en sneller met elkaar 
in contact en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws in 
uw wijk. 

Tot ziens in onze wijk!
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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

Bazar 54 
Goede spullen voor een nieuw begin
Wie weg moet vluchten van z’n huis, z’n land, moet een nieuw thuis 
opbouwen. Daar zijn spullen voor nodig. Daarom hebben wij, mensen met 
een warm hart voor deze vluchtelingen, een winkel opgezet -Bazar54- waar 
mensen uit de omgeving hun spullen kunnen brengen die ze niet meer 
nodig hebben om te verkopen aan deze vluchtelingen die het goed kunnen 
gebruiken. 

Bij Bazar54 kun je terecht voor het brengen van goede, 

bruikbare spullen, op maandag- en vrijdagochtend  

tussen 9:30 en 14:00 uur.

Voor inzameling, verkoop en ontmoeting. 
Rijksweg West 54 
wiespullen@gmail.com 
www.welkominelderhoeve.nl/bazar54
Bezoek onze website voor meer informatie.

Bazar54 

Wie weg moet vluchten van z’n huis, z’n land, moet een 

– Bazar54 –

Bazar54 

Bazar54 

 Bazar54

Bazar54 

Wie weg moet vluchten van z’n huis, z’n land, moet een 

– Bazar54 –

Bazar54 

Bazar54 

 Bazar54
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Interview team Leefomgeving

Op basis van het wijkactieplan, een 
wijkgesprek en ook vele gesprekken gevoerd 
met bewoners, professionals, instellingen 
en bedrijven in De Laar, is het team 
Leefomgeving De Laar-Elden, gekomen tot 
een wijkprogramma met als belangrijkste 
aandachtspunten: leefbaarheid, sociale 
samenhang en zelfredzaamheid. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld het werken aan 
een prettige openbare ruimte, het creëren 
van ontmoetingsplekken, het voorkomen van 
sociale isolatie en verkeersveiligheid. In het 
volgende interview met  
Noortje Ruisbroek en Harm Jan Kuipers 
van het team Leefomgeving, wordt nader 
ingegaan op deze aandachtspunten. 

Noortje en Harm-Jan, er zijn mensen die 
verontrust zijn voor hun kinderen, wat betreft 
bepaalde oversteekplaatsen. Is daar al iets 
over bekend, over wat daar concreet aan 
gedaan wordt?
“Dat gaat over oversteekplaatsen bij de 
basisscholen en de hoofdwegen. Bij de 
scholen zijn er momenten op de dag dat 
het heel druk is met kinderen en parkeren. 
Om die piekmomenten te verlichten wordt 
er in gezamenlijk overleg gezocht naar 
oplossingen. Te denken valt aan klaar-
overs, of dat kinderen meer met de fiets 
naar school worden gebracht. De situatie 
bij de Randweg is een stuk ingewikkelder. 
We hebben daar samen met bewoners 
en politie naar gekeken, en ook is er een 
verkeersspecialist bij gevraagd om een goede 
oplossing te bedenken. Duidelijk is al wel 
dat de oversteekplaats te druk is met borden 
en andere signalen, zodat bestuurders van 
auto’s, fietsers en voetgangers de situatie 
moeilijk kunnen inschatten. Er is het plan om 
die oversteekplaats in zijn geheel eenvoudiger 
en begrijpelijker te maken. We merken 
dat er vanuit de wijkvereniging ook wordt 
meegedacht om de oversteekplaats veiliger te 
maken. ”

Volgens mij vinden mensen het heel prettig 
wonen in De Laar, want het is hier lekker 
rustig en landelijk. Toch hebben mensen in de 
gesprekken wel bepaalde wensen geuit. Wat 
is jullie opgevallen in wat zij aangeven?
“We merken inderdaad dat men heel 
tevreden is met de wijk De Laar. Het is een 
rustige en heel groene wijk. Je hoort ook wel 
dat het een beetje een anonieme wijk is. Dat 
mensen erg op zichzelf zijn en dat er daarom 
vraag is naar gelegenheid voor ontmoeting. 
Om aan dit laatste tegemoet te komen, 
wordt er nagedacht over meer gelegenheid 

voor ontmoeting bij Boerderij De Kroon en 
Sporthal de Laar West. Het gaat er dan om 
dat mensen, na bijvoorbeeld een wandeling 
in de buurt, op een terrasje kunnen zitten en 
iets kunnen gebruiken. Dat hoeft allemaal 
niet heel duur te zijn. Verder wijzen mensen 
op bijvoorbeeld zwerfvuil, blikjes in de 
struiken, plastic afval en zo meer. We hopen 
dat iedereen in de eigen woonomgeving 
zwerfvuil zo snel mogelijk verwijdert. Want uit 
ervaring is bekend dat een schone omgeving 
mensen afremt om afval op straat te gooien 
en dat omgekeerd juist de aanwezigheid 
van zwerfvuil tot nog meer vervuiling leidt. 
We hopen ook op bewonersinitiatieven voor 
het opruimen van zwerfvuil. Dat men samen 
een keer in een hele buurt het zwerfafval 
verwijdert. Als mensen echter vervuiling 
zien en zelf niet in staat zijn om dat op te 
ruimen is het natuurlijk altijd mogelijk om de 
Gemeente Arnhem te bellen. Speelplekken 
worden ook belangrijk gevonden. Al deze 
wensen zullen overwogen worden in de 
komende jaren. Waarbij uiteraard steeds 
gekeken wordt naar wat de meeste prioriteit 
heeft. Trouwens, het rapportcijfer voor de 
leefbaarheid van De Laar zit al jaren op 7,1. 
Het is misschien wel leuk om dat eens op te 
zoeken op internet, op de website Arnhem in 
cijfers.“

Als mensen dit interview lezen en zelf ook 
ideeën hebben voor hun wijk of directe 
leefomgeving, waar kunnen ze dan terecht 
eigenlijk?
“Ze kunnen altijd bij ons terecht, bij team 
Leefomgeving De Laar-Elden. Het is dan wel 
van belang dat men begrijpt dat het moet 
gaan over bijvoorbeeld verbeteringen van 
de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en 
ondersteuning van buurtinitiatieven. Of dat 
het de thema’s betreft (o.a. Ontmoeting, 
Sport, Groen, Verkeer, Jongeren, Participatie), 
die vermeld zijn in het wijkactieplan. Zie 
op internet het Wijkactieplan 2016-2017. 
Voor kleine meldingen over de openbare 
ruimte kunnen bewoners het beste terecht 
op de website www.arnhem.nl, of bellen 
naar 0900-1809. Dan wordt de melding snel 
opgepakt.”
 
Boerderij de Kroon heeft een nieuwe 
beheerder. Hoe zien jullie de rol van  
De Kroon?
“Boerderij De Kroon is en blijft een belangrijk 
centrum van activiteiten voor bewoners 
van De Laar. Er zijn nu bijvoorbeeld 
bingoavonden, filmavonden, er zijn 
activiteiten van de wijkvereniging en het 

pand is open voor de Koningsdag. Ook is 
er inmiddels een kleine horecagelegenheid 
met terrasje. In overleg met de nieuwe 
beheerder zou misschien ook wel kunst uit 
de wijk tentoongesteld kunnen worden. 
En er zijn ruimtes te huur voor bijvoorbeeld 
klaverjassen, cursussen en lezingen.”

Hoe gaat het verder in de toekomst van 
De Laar? Hoe gaan jullie als het ware ‘het 
praten met de wijk’ verder ontwikkelen? 
Volgens mij is op dit moment vooral wijkblad 
De Oostelaar succesvol als het gaat om het 
brengen van wijknieuws bij de wijkbewoners. 
Maar het blad wordt enkel huis aan huis 
bezorgd in De Laar Oost, met in De Laar West 
verspreiding via de Coöp. Hebben jullie daar 
ideeën over? 
“We willen als team Leefomgeving zo goed 
mogelijk bekend worden bij de bewoners 
van De Laar. Daarom is wijkblad De Oostelaar 
heel belangrijk. Ook organiseren we thema-
avonden voor de hele wijk en kijken we naar 
middelen als Facebook en de wijkwebsite 
om met de bewoners te communiceren. We 
proberen zoveel als mogelijk zelf in de wijk 
aanwezig te zijn en mensen persoonlijk te 
spreken. Actueel is steeds de vraag: wat is 
goed voor De Laar en hoe kunnen we dat 
gezamenlijk bereiken.” 

Er was voorheen in De Laar West een 
wijkvereniging, maar die is opgeheven. Zien 
jullie De Laar als één wijk of als twee wijken? 
“Wij benaderen De Laar als één wijk. Je kunt 
bijvoorbeeld heel eenvoudig van West naar 
Oost fietsen of omgekeerd en bijvoorbeeld 
deelnemen aan een activiteit in Sporthal 
De Laar West of boerderij De Kroon. We 
zien ook het liefst dat activiteiten worden 
georganiseerd voor bewoners in heel de wijk 
De Laar en dat ook de informatie over de wijk 
wordt gecommuniceerd naar heel de wijk De 
Laar.”

Interview en foto: 
Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

–

Donatie aan de wijkvereniging

Wilt u geen lid worden, maar toch de wijkver-
eniging steunen met een financiële bijdrage?

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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wijkdemocratie weet van geen wijken Ingezonden brief
In de wijk De Laar in Arnhem is er geen wijkplatform meer. Het is volgens de wijkwebsite omgezet in een wijkcontactpunt. 
Is dit nu de eerste stap van het de nek omdraaien van de onafhankelijke wijkdemocratie?. Een directe manier van ‘mee-
spraak’ is verdwenen nu het wijkplatform is opgeheven. 

Het idee van Van Wijken Weten van oud-wethouder Anja Haga (ChristenUnie) was echt een prima idee. Ambtenaren van 
de teams Leefomgeving die de wijken ingaan om echt contact te maken, te leggen en te houden met Arnhemmers. De 
gemeente die het gemeentehuis en het stadskantoor uitkomt. Prima! Maar burgers moeten zich kunnen laten horen zonder 
inmenging van ambtenaren. Daarom waren de wijkplatforms, zoals oud-wethouder Henk Kok (GroenLinks) deze ooit in 
heeft gesteld, zo goed. Wijkbewoners die adviezen kunnen geven aan de gemeente en over kleine wijkbudgetten kunnen 
besluiten zorgen voor de nodige smeerolie en participatie in de wijken. Daarnaast hebben de adviezen status en gewicht 
aangezien de wijkplatforms formele adviescommissies zijn. 

In mijn woonwijk De Laar is nu het wijkplatform verdwenen. Zonder dat de bewoners hierover geconsulteerd of zelfs maar 
geïnformeerd zijn. Een hele slechte zaak voor de wijkdemocratie. Om die reden heb ik de gemeente Arnhem om ophelde-
ring gevraagd over deze gang van zaken. Ik hoop dat het credo ‘met de stad’ ook in de wijken van toepassing blijft. 

Met de stad, met de wijk, met de inwoners...?

Ramon Barends 
Arnhem

vandalisme speeltoestellen    Ingezonden brief
De schommels in het speeltuintje aan de Middelburgsingel zijn helaas meerdere keren vernield. Wij gaan regelmatig met ons 
kleinkind naar deze speeltuin. We hebben foto’s naar de gemeente gestuurd, die gelukkig onmiddellijk in actie kwam om de 
gebroken schommels te herstellen.
 
Vanochtend hebben we helaas weer een gebroken schommel aangetroffen. Laten wij als wijkbewoners toch de spullen heel 
houden! Dus meer toezicht van de aangrenzende bewoners. Ook wordt er regelmatig vuil gevonden, blikjes en andere  
rommel.

Jammer toch, het is allemaal zo leuk aangelegd! 

Met vriendelijk groet.

(naam inzender is bij de redactie bekend)

voorstellen nieuwe opbouwwerker
Per 1 januari is Gerard Scheuter de nieuwe opbouwwerker voor De Laar. Door bezuinigingen van de gemeente op het 
opbouwwerk van Rijnstad is het aantal uren, waarop de wijken van Arnhem Zuid een beroep kunnen doen op ondersteu-
ning, drastisch verminderd.  

De opbouwwerker van Rijnstad adviseert het wijkplatform (inmiddels opgeheven) of buurtoverleg en ondersteunt hen bij 
de activiteiten voor de wijk. Daarnaast ondersteunt hij ook werkgroepen in de wijk, zoals de webredactie en groepen, die 
gevormd worden om het wijkactieplan uit te voeren. Naast de ondersteuning van groepen kan hij ook bewoners ondersteu-
nen, die nieuwe initiatieven willen nemen. Denk bijvoorbeeld aan buurtpreventie, whatsappgroepen, een verkeersprobleem, 
etc.
 
Het opbouwwerk wil bereiken dat bewoners direct betrokken zijn en worden bij de leefbaarheid van de wijk en bij elkaar. 
Vooral door goede samenwerking binnen de wijk kun je zaken tot stand brengen. Daarvoor heb je andere bewoners, maar 
vaak ook de instellingen en overheid nodig. En dat vraagt dus om goed overleg. 

Bewoners kunnen Gerard bereiken via email: g.scheuter@rijnstad.nl of per telefoon: 0650481697. 
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workshops bij wijkvereniging de oostelaar
Voor de meeste workshops is altijd veel belangstelling, soms te veel, dan moeten wij helaas mensen teleurstellen.
Besloten is nu om in principe elke tweede dinsdag van de maand (van september t/m mei) een workshop te organiseren. 
Dit is mogelijk omdat we nu met vier mensen de workshops gaan geven, zodat per keer twee personen de organisatie en 
voorbereiding van een workshop op zich kunnen nemen. De ene maand zullen dit Anja Spanbroek en Elvira Benerink zijn, 
de andere maand Tiny Sijbrandi en Ineke Bretz. 
Soms zal het nodig zijn voor een workshop een tweede avond erbij te trekken, bijvoorbeeld als materialen moeten drogen 
voordat er verder aan gewerkt kan worden. Dit wordt dan bij de betreffende workshop vermeld. Ook kan van de tweede 
dinsdag van de maand afgeweken worden, zoals voor de kerstworkshop of als dit i.v.m. de verspreidingsdatum van het 
wijkblad noodzakelijk is.

De overige data voor 2017 zijn bekend: 14 november en (donderdag) 21 december.

Canvasdoek met takken en krans
We gaan deze avond een krans op schilderdoek maken, afgewerkt met 
wilde takken. De krans gaan we omwikkelen met lint en bewerken met 
gipskruid en andere decoraties. De materialen kunnen afwijken van die  
op de foto; dit is afhankelijk van wat we op dat moment kunnen inkopen.  
Het eindresultaat is zowel voor binnen als buiten geschikt; voor buiten  
wel eerst afwerken met blanke lak. We maken het in één avond.

Wanneer : dinsdag 19 september
Waar : zolder boerderij De Kroon
Tijd : 19.30 - 22.00 uur
Organisatie : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten : € 12,50 voor leden 
   € 17,50  voor niet-leden
Opgeven : vanaf 9 september tot uiterlijk 15 september
Bij : Elvira Benerink 381 85 56

herfstworkshop
We maken een herfstbol, die lang mooi blijft!
Basis is een halve piepschuimbol, bekleed met appelblad.  
Verder maken we er dan een mooi geheel van met droge  
herfstmaterialen. De te gebruiken materialen kunnen  
afwijken van die van de foto; dit is afhankelijk van wat we  
op dat moment kunnen inkopen.

Wil je zelf een platte schaal, bij voorkeur op voet, meebrengen 
van tenminste 25 à 30 cm doorsnee. 

Wanneer : dinsdag 10 oktober
Waar : zolder boerderij De Kroon
Tijd : 19.30 - 22.00 uur
Organisatie : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten : € 12,50 voor leden en
   € 17,50 voor niet-leden
Opgeven : vanaf 9 september tot uiterlijk 22 september
Bij : Ineke Bretz, tel. 06-31960079
   Tiny Sijbrandi, tel. 381 88 57

Voor beide workshops geldt: 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.
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Iedere bezoeker mag per dag
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www.casinosuikerland.nl

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Suikerland 7 - Arnhem - Telefoon 026 321 11 48

DEZE MAAND



Wijkcontactpunt opvolger wijkplatform 

Het wijkplatform van De Laar heeft besloten om niet door te gaan in de huidige vorm. Vier keer per jaar kwam het 
wijkplatform bij elkaar om allerlei zaken over De Laar te bespreken. Aangezien bewoners ook op andere manieren 
betrokken zijn bij hun woonomgeving zal daar meer aansluiting op worden gezocht. Een aantal bewoners zijn nu 
op zoek naar een nieuwe en frisse vorm om samen te werken aan een prettige leefomgeving.

Er is in De Laar bijvoorbeeld energie op onderwerpen als jeugd, spelen, ontmoeting, zwerfvuil en  
verkeersveiligheid. Bewoners (en organisaties) kunnen met elkaar in contact gebracht worden. En ook het team 
Leefomgeving van de gemeente Arnhem wil graag samen werken met bewoners en organisaties om de wijk  
positief te ontwikkelen. (adres Zeelandsingel 40/ mail: delaarelden@leefomgevingarnhem.nl).

Er zal wel een wijkcontactpunt blijven, als het bijvoorbeeld gaat om het aanvragen van budget voor  
wijkinitiatieven. Wilt u meedenken om nieuwe vormen van samenwerken in de wijk te ontwikkelen of iets  
oppakken in uw straat, buurt of omgeving of ziet u kansen voor de wijk die u wilt delen? Neem dan contact op!

Het wijkcontactpunt is te bereiken via het vertrouwde mailadres delaararnhem@gmail.com. 
Op de website www.delaararnhem.nl is informatie te vinden en ook het formulier waarmee budget aangevraagd  
kan worden voor wijkinitiatieven. 

bron: www.delaararnhem.nl
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jubileumconcert binnenstadskoor (Bsk) arnhem
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat het BinnenStadsKoor Arnhem 
officieel werd opgericht.
Een gelegenheid die niet ongehoord voorbij kan gaan. 
 
Op zaterdag 28 oktober is het jubileumconcert met een reünie. 
Het concert is in de kerk van de Parkstraatgemeente,  
Parkstraat 31a te Arnhem.
 
De voorbereidingen zijn in volle gang en het precieze programma 
is nog niet klaar, maar het belooft wel iets moois en leuks te  
worden.

Reserveer alvast de datum zaterdagavond 28 oktober in je agenda 
en kijk te zijner tijd op www.binnenstadskoor.nl of www.Arnhemvocaal.nl voor meer informatie.

de lofstem 
De Lofstem - Oosterbeek is op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen.

We zijn een christelijk koor met een breed repertoire, met naast het christelijke lied ook gospel, oratorium en opera.  
Onze leden komen uit de hele regio.

We zijn op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen, waarbij vooral mannenstemmen extra welkom zijn. 
Iedereen, die graag zingt, is van harte welkom om eens een repetitieavond bij te wonen en ook mee te zingen!  
Jorrit Woudt is onze inspirerende dirigent.

We hebben een aantal optredens op het programma staan, waar we druk voor aan het studeren zijn, waaronder  
op 17 december een Kerstconcert. We kunnen uw steun goed gebruiken!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk Gerritsen, tel: 06-51208582.
E-mail: j.gerritsen89@upcmail.nl

kom zingen bij popkoor all friends!
Wij zijn een gemengd popkoor uit Arnhem-Zuid met ruim  
30 enthousiaste leden uit Arnhem en omstreken.  
Op het repertoire staan popsongs en andere swingende muziek. 

Marja Stoter-van der Graaf is de bevlogen dirigent. Op dit moment 
zoeken we voor alle stemgroepen nieuwe leden.  
Dus heb je zin, kom een keer kijken. We repeteren op dinsdag-
avond in Arnhem Zuid. Kijk voor meer informatie op  
www.koorallfriends.nl of mail naar koorallfriends@gmail.com. 

Optredens in het verschiet
Ieder jaar geven we een aantal kleinschalige optredens en één keer 
in de drie jaar een groot concert. Volgend jaar op 14 en 15 april is 
het zover! Houd de website www.koorallfriends.nl daarvoor in de 
gaten. Zaterdagmiddag 28 oktober kun je ons horen zingen tijdens ‘De dag van de Arnhemse geschiedenis’  
in het Rozet in Arnhem.

Graag tot gauw!
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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



Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar
Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar 17

voedselbank arnhem zoekt per direct 
vrijwilligers! 
Heb je een paar uur per week tijd over? En wil je je graag inzetten voor 
een goed doel? Voedselbank Arnhem zoekt per direct nog gastvrouwen 
of –heren, winkelassistentes en voorraadbeheerders voor het nieuwe 
uitgiftepunt op de Overmaat in Arnhem Zuid.   
 
In Arnhem Zuid start in september een nieuw uitgiftepunt van de 
Voedselbank. Waar de klant eerder een vastgesteld pakket ophaalde, 
stelt de klant nu op een zelf gekozen dag (maandag t/m vrijdag) de 
boodschappen samen met een vrijwilliger. Uitgangspunt blijft een 
diversiteit van producten uit de schijf van vijf.  
 
Heb je interesse of wil je meer weten? Kijk dan op onze website  
voor meer informatie over deze leuke functies:  
www.voedselbankarnhem.nl.  
Of mail naar vacatures@voedselbankarnhem.nl.

om de week een bloemetje brengen?  
Zij kijken er naar uit en jij krijgt er veel voor terug! 
Mensen, die wel wat aandacht kunnen gebruiken door 
ziekte en een klein mantelzorg-netwerk hebben, steken wij 
graag een hart onder de riem. Met een bloemetje.
 
Ik ben/word vrijwilliger bij flowersuitarnhem.
Eens in de twee weken bel ik aan en breng een vaasje 
bloemen bij mijn adres(-sen) voor die week. Ik heb een kort 
gesprekje of soms wat langer met een kopje koffie erbij. 
Een beetje aandacht maakt blij en het bloemetje is een fijne 
binnenkomer.  
En ik? Ik ga na een paar uurtjes met een voldaan gevoel 
naar huis evenals de andere vrijwilligers bij Flowers uit 
Arnhem.

Wij zijn op zoek naar 
uitbreiding van onze 
vrijwilligersgroep voor met 
name onze bezoekadressen in 
Arnhem-Zuid. Heb jij twee of 
drie uurtjes per twee weken 
tijd om met ons mee te doen? 
Ons team is blij met je komst!

Wil je meer informatie? Kijk 
op www.flowersuitarnhem.nl 
en/of bel Charlotte Otjens 
06-26020423 of stichting 
NAbij 085-0163333.

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 voorwaarde 
om vrijwilligerswerk te doen bij Pleyade is 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 voor locatie Eldenstaete 
naar een vrijwilliger, 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
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Arnhemmers organiseren steeds meer wijkactiviteiten
Arnhemmers organiseren steeds meer activiteiten om (wijk)
bewoners dichter bij elkaar te brengen en de leefbaarheid 
van de stad te verbeteren. De stimuleringsregeling ‘Burger-
kracht’, die voor zulke initiatieven in het leven is geroepen, 
werd in 2016 meer dan drie keer zoveel gebruikt als in 
2015. Dit komt vooral doordat de regels om subsidie voor 
zo’n initiatief aan te vragen versimpeld zijn en de stimule-
ringsregeling steeds beter bekend wordt. Dat blijkt uit de 
evaluatie van de regeling.

Bijdragen aan prettige leefomgeving
Een initiatief voor stadslandbouw en moestuinen in onder 
meer Rijkerswoerd, Vredenburg en Kronenburg. Een Huis-
kamer Schuytgraaf, waar de wijk allerlei buurtactiviteiten 
kan organiseren. Straatcarnaval Presikhaaf. Een plan voor 
de herinrichting van een groen stadsparkje in Vredenburg. 
Allemaal initiatieven die bijdragen aan een prettige leefom-
geving, bedacht en georganiseerd door Arnhemmers. Zulke 
initiatieven komen in aanmerking voor de stimuleringsrege-
ling Burgerkracht. Voorwaarde is wel dat bewoners zelf ook 
een bijdrage leveren in tijd of geld.

Minder regels, meer activiteiten
In 2015 werd aan 19 verzoeken subsidie toegekend van 
in totaal € 111.000,-. In 2016 waren dit er al 60 met een 
totale waarde van ruim € 450.000,-. De toename is vooral 
het gevolg van een veel makkelijker aanvraagproces, min-
der regels en een simpel toetscriterium. Het initiatief moet 
door zeker drie Arnhemmers genomen worden, eventueel 
geholpen door een organisatie uit de wijk of stad. Er wordt 
dan vooral gekeken naar de toegevoegde waarde van een 
activiteit voor de stad.

Ideeënmakelaars
Voor 2017 kunnen Arnhemmers, die een idee hebben voor 
een activiteit, extra hulp krijgen van twee ‘ideeënmakelaars’. 
Er komt immers nogal wat bij kijken om een goed idee ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Een ideeënmakelaar helpt een 
plan concreter te maken en daardoor wordt het makkelijker 
om het ook uit te voeren. 
Meer informatie op: ideeenmakelaarsarnhem.nl.

Maak kennis met het nieuwe trimparcours bij de  
Rijkerswoerdse Plassen
Recent is op het recreatiegebied De 
Rijkerswoerdse Plassen, geheel in 
retrostijl, een nieuwe trimbaan aan-
gelegd. Uit®waarde maakt zich sterk 
voor het promoten van sporten in de 
buitenlucht en heeft daarom deze 
trimbaan gerealiseerd. Aan de Kerk-
straat in Elst, op het recreatiegebied 
De Rijkerswoerdse Plassen, ligt het 
startelement van de trimbaan. 

De trimbaan is een rondgaand par-
cours van enkele kilometers rondom 
de kleine plas. De trimbaan kent twee 
oefenprogramma’s. Voor getrainden 
en beginners. Beginners doen de 
oefeningen dan minder vaak. Op 
het gebied zijn zeventien stations 
geplaatst. Bij de stations zijn borden 
geplaatst, met daarop de werking 
van het toestel. Het trimparcours is 
gratis toegankelijk. 

Kijk voor meer informatie over de 
sportmogelijkheden op de recreatie-
gebieden van Uit®waarde op  
uiterwaarde.nl of volg ons via  
Facebook of Twitter. Bijgaande 
afbeelding kunt u vrij gebruiken.

 

 
 
 
Pers Over-Betuwe 
 

 
 
 
 

 datum: 19 juli 2017   ons kenmerk: UW17.12028 
 onderwerp: Trimbaan Rijkerswoerdse 

Plassen; persbericht 
  bijlagen: 1 

 contactpersoon: A.J. Kwakernaak   e-mail: ak@uiterwaarde.nl 
 
 

MAAK KENNIS MET HET NIEUWE TRIMPARCOURS OP DE RIJKERSWOERDSE PLASSEN 
 

Recent is op het recreatiegebied De Rijkerswoerdse Plassen, geheel in retro stijl, een 
nieuwe trimbaan aangelegd. Uit®waarde maakt zich sterk voor het promoten van sporten in 
de buitenlucht en heeft daarom deze trimbaan gerealiseerd. Aan de Kerkstraat in Elst, op 
het recreatiegebied De Rijkerswoerdse Plassen, ligt het startelement van de trimbaan. 
 
De trimbaan is een rondgaand parcours van enkele kilometers rondom de kleine plas. De 
trimbaan kent twee oefenprogramma’s. Voor getrainden en beginners. Beginners doen de 
oefeningen dan minder vaak. 
 
Op het gebied zijn 17 stations geplaatst. Bij de stations zijn borden geplaatst met daarop  
de werking van het toestel. Het trimparcours is gratis toegankelijk. 
 
Meer informatie over de sportmogelijkheden op de recreatiegebieden van Uit®waarde, kijk 
op uiterwaarde.nl of volg ons via FB of Twitter. Bijgaande afbeelding kunt u vrij gebruiken. 

 
Voor meer informatie over dit persbericht verzoek ik u contact op te nemen met de  
heer A.J. Kwakernaak, directeur Uit®waarde. Hij is bereikbaar op T 0344 68 16 44 of 
per mail: ak@uiterwaarde.nl 
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Hier kan uw advertentie staan!
Interesse? Mail dan naar: advertentie@oostelaar.nl

Jumbo, bedankt!
Dankzij de medewerking van Michael Janssen, Jumbo de 
Laar Oost, hebben wij een aantal weken gebruik kunnen 
maken van de emballagebox. De opbrengst van de bonnen 
wordt gebruikt voor het goede doel: de aanleg van een weg 
naar het verpleeghuis in Straseni in Moldavië.
Alle gevers hartelijk dank voor het mooie resultaat.  
De waarde was € 166,05.

Daarnaast kregen we nog een bijdrage van Jumbo voor de 
scootmobieltocht van 23 juni in Park Lingezegen. Dankzij 
deze bijdrage konden we de deelnemers een mooi  
lunchpakket geven. 

Wilt u meer weten over het goede doel? Kijk dan naar  
de website:
WWW.STOC31.NU

Nogmaals onze hartelijke dank,
Riet en René Rijnbeek

Be Different
Schoonheidssalon  
& Pedicure

Gratis  
intakegesprek  
& huidanalyse

Medemblikhof 1
6843 BV Arnhem
06-50744439
salon-bedifferent.nl
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vrijwilligers swoa helpen ouderen arnhem 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol voor 
veel welzijnsorganisaties: ze zijn behulpzaam, 
bieden een luisterend oor en hebben een groot 
empathisch vermogen. Dit geldt ook voor SWOA, 
de welzijnsorganisatie voor ouderen in Arnhem. 
Zij bieden verschillende welzijnsdiensten, 
waaronder de maaltijdservice, die door hun eigen 
vrijwilligers bij de ouderen thuisbezorgd wordt.

In een tijd waar veel zelfstandigheid van ouderen wordt 
verwacht, vervullen de vrijwilligers van SWOA een 
belangrijke functie. Doordat de vrijwilligers wekelijks 
contact hebben met de ouderen, zien zij wat er speelt 
bij de ouderen en welke problemen ze tegenkomen 
in de dagelijkse gang van zaken. Het koken van een 
verse en lekkere maaltijd is hier een onderdeel van. De 
maaltijdservice van SWOA is dan een handige uitkomst.

Mevrouw Heumen is al enige tijd klant van SWOA. “De maaltijdservice is prima geregeld. De maaltijden zijn lekker en 
gevarieerd en het is handig dat ik geen boodschappen hoef te doen”. Ze heeft wekelijks contact met de bezorgers 
van SWOA. “Het is fantastisch dat er vrijwilligers zijn die dit doen. Ze zijn vriendelijk, maken een praatje en ze zijn heel 
behulpzaam. Zo helpen ze mij met het invullen van de menukaart en zetten ze de maaltijden in de koelkast. Ik ben heel 
tevreden”. 

Onlangs voerde SWOA een klanttevredenheidsonderzoek uit onder haar klanten, waarin zij de tevredenheid onderzocht 
over de maaltijden en dienstverlening van SWOA. Er kwam een hoge score van 7,7 uit dit onderzoek.  
Volgens Marjon van Baars van SWOA ligt dit mooie cijfer in de lijn der verwachting. “Onze vrijwilligers bezoeken wekelijks 
de klanten, waardoor we snel op de hoogte zijn als er iets speelt. Het cijfer is hier dan ook een hele mooie bevestiging van, 
we zijn trots!”.

Voor de maaltijdservice werkt SWOA samen met Food Connect, zij koken de maaltijden in een echte keuken. Ze koken met 
verse ingrediënten, lekker, gevarieerd en persoonlijk. Met deze samenwerking biedt SWOA een handig en veilig hulpmiddel 
in de thuissituatie van ouderen, maar de maaltijdservice spreekt ook veel mantelzorgers aan voor wie het prettig is als zij wat 
ondersteuning krijgen bij de zorg voor een familielid, buur of kennis. 

Het bestellen van een maaltijd is eenvoudig en snel geregeld. Mantelzorgers of ouderen die op zoek zijn naar een 
maaltijdservice voor henzelf of ouders in Arnhem kunnen contact opnemen met SWOA via 0 888 10 10 10 of via  
www.swoa.uwmaaltijd.nl.

Achtergrondinformatie

SWOA
Welzijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert mensen te 
ontdekken wat ze nog wél kunnen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar 
SWOA voor staat. 

Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, 
naar buiten kunnen, uitstapjes maken, zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig zijn en meer in evenwicht 
komen.
www.swoa.nl 

Food Connect
Niets is fijner dan lekker aan tafel kunnen schuiven zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Soms komt het er gewoon niet 
van; u hebt een drukke dag, te laat thuis, of u bent niet in staat zelf te koken. Toch wilt u graag goed, gevarieerd en lekker 
eten. Voor die momenten zijn er de verse gekoelde, vriesverse gerechten en boodschappen van SWOA en Food Connect. 
Heel veel keuze, gemakkelijk te bestellen, gewoon thuisbezorgd en lekker. U bestelt al een versbereide maaltijd voor  
maar € 5,35 en als kennismakingsactie ontvangt u 35% korting op uw eerste bestelling via www.swoa.uwmaaltijd.nl 
of 0888 10 10 10.
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Ag
en

dA
wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

SEPT OKT NOV DEC
9 14 11 9

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

SEPT OKT NOV DEC
20 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

SEPT OKT NOV DEC
5 3 12
19 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  
Penningmeester: vacature

 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 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
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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ZOMER
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

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


