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Fijne kerstdagen 
en een goed  

2018

kerstworkshop

algemene 
ledenvergadering 2018

kerstbingo in boerderij de kroon

kerstmarkt bij  
boerderij de kroon



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

Medisch Pedicure

Lid Provoet & ProCert gecerti�ceerd

Voetverzorging diabetici & reumapatiënten

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

Jessica
Pedicure Arnhem

Grandioos Kerstbuffet!
Op 1e en 2e kerstdag

Chinees - Indisch Restaurant

Nieuw “Fong Sho”
Heet u graag welkom voor een 

Het buffet bestaat uit diverse
Speciale Chinese- en Indische gerechten

en is inclusief dranken*!

*Exclusief gedistilleerde dranken en likeuren

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

Volwassenen: € 22,50 p.p. Kinderen: € 11,25 p.p. 

Reserveren:  026 - 381 45 15

  

 
 

Aanmelding lidmaatschap 
 

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

Gezinslidmaatschap              € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap    €  8.00 
 

Handtekening:                 Datum: 
 
 
 
 
Inleveren bij:  Boerderij “De Kroon” 
Randweg 2, 6845 AC  Arnhem 
t.a.v. Wijkvereniging de Oostelaar 
Mail: PenningmeesterDeOostelaar@gmail.com 
Bankrek.: NL07 INGB 0002 743054 
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Van de redactie
Dit is al weer het laatste wijkblad van het jaar en het staat helemaal in het teken van de 
feestelijke decembermaand. Kerstworkshop, kerstmarkt bij boerderij De Kroon  
(hobbyisten kunnen zich nog steeds opgeven voor een gratis tafel), kerstmarkt bij BTV 
Elderveld, kerstbingo, kerstsamenzang kerst bij het Leger des Heils. 
Begin februari vindt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de wijkvereniging 
plaats. De uitnodiging hiervoor staat al in dit wijkblad. U bent van harte welkom.

Wilt u zelf een artikel plaatsen dat interessant is voor mede-wijkbewoners dan kunt u 
dit insturen naar redactie@oostelaar.nl. De sluitingsdata voor aanleveren van kopij en de 
verspreidingsdata staan op deze pagina in het colofon. Wilt u in ons wijkblad adverteren, 
kijk dan naar de aantrekkelijke advertentieprijzen op pagina 22. Bij een jaarcontract hebt u 
één keer per jaar de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial, ter grootte van de 
advertentie.

Tiny Sijbrandi stopt met haar activiteiten binnen de redactie; daardoor zijn we op zoek 
naar een nieuw redactielid, evenals naar iemand die de advertenties beheert en nieuwe 
adverteerders werft. Hebt u interesse hierin of wilt u meer informatie over de werkzaam-
heden stuur dan een mailtje naar redactie@oostelaar.nl. Langs deze weg wil ik ook alle 
bezorgers van het wijkblad bedanken voor hun tijd en inzet. Jullie zorgen er toch elke keer 
weer voor dat er ruim 3000 wijkbladen verspreid worden!

Het duurt nog wel even, maar graag wil ik iedereen, namens de redactie, fijne feestdagen 
toewensen en een goed begin van het nieuwe jaar!

Veel leesplezier,
Ineke

Van de (tijdelijke) voorzitter
Vanuit de wijkvereniging wil ik, ook al is het jaar nog niet helemaal voorbij, terugkijken op 
weer een succesvol jaar met veel geslaagde activiteiten, waarbij ik extra aandacht vraag 
voor de inzet van alle vrijwilligers. Uiteraard gaan we er ook in 2018 een fantastisch jaar 
van maken met, zoals u gewend bent, een hele hoop leuke activiteiten in een gerenoveerd 
wijkcentrum. 

Verder is de nieuwe website van de wijkvereniging nu helemaal klaar. Neem eens een kijkje 
op www.oostelaar.nl. Hier kunt u onder andere ook dit wijkblad en alle vorige teruglezen, 
oudere berichten lezen en foto’s bekijken.

Wat ik als (tijdelijk) voorzitter extra onder de aandacht wil brengen is dat 2017 het laatste 
jaar is dat Tiny Sijbrandi actief is binnen de wijkvereniging. Tiny heeft in al die jaren, als 
vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter, heel veel gedaan voor de wijkvereniging. Namens 
het bestuur wil ik Tiny daar ook voor bedanken! Bianca Buring stopt als penningmeester 
van de wijkvereniging; ook Bianca willen wij bedanken voor al haar moeite en tijd voor de 
wijkvereniging. Gelukkig heeft zich een opvolgster gemeld en neemt Annie Folman het 
stokje over van Bianca. 

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers voor de wijkvereniging.
Vindt u het leuk om een steentje bij te dragen en bijvoorbeeld te helpen bij activitei-
ten, zoals Koningsdag, Dag van de Laar of om te assisteren bij de maandelijkse bingo? 
Schroom niet en stuur een mail naar de wijkvereniging (redactie@oostelaar.nl) .

Ter afsluiting wil ik u, namens het bestuur van de wijkvereniging, fijne feestdagen toewen-
sen en hoop ik u bij één van onze activiteiten te zien.

Met vriendelijke groet,
Dennis van der Steldt

Nr. 6, oktober 2017

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

Oplage ruim 3.200 exemplaren

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

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

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
Nr. 1 - 2 januari
Nr. 2 - 5 februari
Nr. 3 - 12 maart
Nr. 4 - 6 augustus
Nr. 5 - 17 september
Nr. 6 - 22 oktober

Verspreiding in de Laar-Oost vanaf:
Nr. 1 - 27 januari
Nr. 2 - 3 maart
Nr. 3 - 7 april
Nr. 4 - 1 september
Nr. 5 - 13 oktober
Nr. 6 - 17 november

Advertenties:
redactie@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie  
en wijkbladbezorging:
Hans Folman
381 24 15

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.
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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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Wijkvereniging De Oostelaar

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2018 
Datum:  maandag 5 februari 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats:  boerderij De Kroon, deel I

AgendA

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 6 februari 2017 (wordt voor aanvang van de vergadering verspreid)  

3. Financiën:  
 - financieel jaarverslag 2017 
 - begroting 2018 
 - verslag kascontrolecommissie 

4. Verslagen van:
 - diverse activiteiten 
 - redactie van wijkblad De Oostelaar 

5. Verkiezing bestuursleden: 

aftredend volgens rooster: 
 - bestuurslid  Tiny Sijbrandi, aftredend, niet herkiesbaar  
 - secretaris/lid redactie Ineke Bretz, herkiesbaar 

aftredend op eigen verzoek: 
 - penningmeester Bianca Buring 
 - bestuurslid  Angéla Bruins 

te benoemen: 
 - bestuurslid  Annie Folman
     
6. Benoeming kascontrolecommissie 2018  

7. Ingekomen / uitgaande post 

8. Wat verder ter tafel komt 

9. Rondvraag 

10. Sluiting
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kerstfeest met het leger des heils, beleef het eens mee! 
Kerstpotten
De traditionele kerstpotten staan ook dit jaar weer op het land van de Markt en in de 
winkelcentra Kronenburg en Elderhof op 9-14-15-21 en 22 december steeds vanaf 
10.30 uur. De opbrengst is bestemd voor kerst- en sociale activiteiten van het Leger 
des Heils in Arnhem. Dit jaar zullen er ook weer kerstpakketten worden uitgedeeld 
en er zal een kerstviering zijn voor ouderen en alleenstaanden. Hierdoor proberen we 
mede iets te doen aan de toenemende eenzaamheid. Mocht u het ook leuk vinden 
om een uurtje bij de kerstpot te staan dan kunt u zich aanmelden bij Joop Toeter, 
0626878386

Kerstviering voor mensen met een beperking en kinderen
Op zondagavond 17 december om 19.00 uur zullen we een kerstviering houden voor mensen met een verstandelijke 
beperking en de kinderen, maar u bent natuurlijk ook welkom! Gezellig samen zingen en natuurlijk koffie met iets lekkers. 
Het zangkoor en de Praisegroep verlenen hun medewerking. Iedereen is welkom in ons gebouw aan de Leidenweg 11-13, 
Elderveld. 

Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden
Op zaterdag 16 december zal er vanaf 10.00 uur tot ca.14.30 uur een mooi kerstfeest worden gehouden in het gebouw 
van het Leger des Heils aan de Leidenweg. 
U wordt vanaf 10.00 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee!
Als afsluiting van het kerstfeest krijgt u een heerlijke lunch aangeboden. Verder zal het programma bestaan uit veel  
samenzang, en met medewerking van het zangkoor. 
Toegangskaarten kunnen gratis worden afgehaald op woensdag 13 december tussen 10.00 - 12.00 uur aan de Leidenweg. 
Telefonisch reserveren: 3817924 of 4423078. 

Christmas Walk Inn 
Op vrijdag 22 december zal er van 15.00 tot 19.00 uur op de Leidenweg 11-13 een gezellige Christmas Walk Inn zijn waar 
u hartelijk welkom bent. In een ontspannen sfeer kunt u spelletjes doen, praten, hapje, drankje, open podium, kerstverhaal, 
kerstkaarten maken, stamppotbuffet en gewoon elkaar ontmoeten in de wijk. Voor informatie en opgave voor het buffet: 
bel met 0612078774. We kijken naar u uit!

Samen zingen in Rijnstate ziekenhuis….
Op kerstavond zondag 24 december is er om 18.30 uur Kerstsamenzang in de hal (Atrium) van ziekenhuis Rijnstate. Ieder-
een mag meezingen, patiënten, bezoekers en andere belangstellenden. Samen zingen we dan de alom bekende kerstliede-
ren.

Kerstnachtdienst
Op zondagmorgen 24 dec om 10.00 uur zal er geen samenkomst worden gehouden. 
Later op de avond van zondag 24 december wordt er om 22.00 uur in het kerkgebouw van het Leger des Heils aan de 
Leidenweg 11-13 een sfeervolle Kerstnachtdienst gehouden met als thema: “We gaan voor goud”. De voorzang begint om 
21.45 uur. Met muzikale bijdragen. Iedereen is hartelijk welkom. 

Wilt u meer informatie over de genoemde activiteiten neem dan gerust contact op met luitenant Jeroen Herben, 3270822 
of met secretaris Joop Toeter, 3817924.

Kerstsamenzang
De Chr. Gem. Zangvereniging Irene organiseert op 15 december weer een kerstsamenzang in de Lucaskerk te Elden. Onze 
kerstcommissie heeft een mooi programma gemaakt met mooie door het koor gezongen kerstliederen. Maar natuurlijk ook 
liederen die we samen kunnen zingen.

We hopen er een fijne en sfeervolle avond van te maken en het zou fijn zijn als we kunnen rekenen op een grote opkomst. 
De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Adres van de Lucaskerk is: Rijksweg west 52 te Elden.
Toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang als bijdrage in de kosten.

Graag tot ziens op 15 december!
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extra tijd 
Nadat ik het voorzitterschap al had neergelegd heb ik nu ook besloten om met bijna al het vrijwilligerswerk te stoppen. 
Incidenteel help ik nog bij enkele activiteiten mee. 

De redenen zijn simpel, normaal zijn in deze levensfase je echtgenoot, kinderen en kleinkinderen al belangrijk. Na mijn 
ziekte, die (als het goed is) is uitgebannen, is mijn familie nog belangrijker geworden en ben ik keuzes gaan maken. De 
extra tijd die mij is gegeven wil ik dan ook aan hen besteden.

Maar wat ik nooit zal vergeten zijn de geweldige, leerzame en gezellige jaren, die ik als bestuurslid en vrijwilliger heb  
ervaren. Het grote aantal mensen dat ik heb leren kennen in de afgelopen dertig jaar, zowel in de wijk als daarbuiten, is van 
onschatbare waarde voor mij. Ook het enigszins inzicht krijgen in hoe evenementen, aanvragen enz. in elkaar steken. Hoe 
de verhoudingen liggen in een wijk met diverse instanties. Kortom, het waren heel fijne jaren, waar ik enorm van heb  
genoten.

Graag wil ik dan ook de vele mensen bedanken voor hun vertrouwen en vriendschap dat ik al die jaren heb mogen  
ontvangen.

Lieve groet, Tiny

goedkope rijbewijskeuring voor senioren in arnhem 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten, die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijs- keuringsarts op 21 november, 5 december en vervolgens minimaal 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. 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50; medisch € 59,50; C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.

Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch; voor C/D/E en 
Taxipas geldt € 4,50 korting.
  
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 vier 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.

Wijkvereniging De Oostelaar zoekt Reserve wijkbladbezorgers 
Voor het bezorgen van de ruim 3000 wijkbladen, 6x per jaar, is de Laar Oost in negentien delen opgesplitst. Voor elk  
wijkdeel hebben we een bezorger.
Op dit moment hebben we net voldoende bezorgers en zijn we op zoek naar reservebezorgers. Valt er iemand uit door 
ziekte of vakantie dan kan een reservebezorger ingezet worden voor de betreffende wijk.

Hebt u interesse hierin of wilt u meer informatie stuur dan een mailtje naar: redactie@oostelaar.nl.
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         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

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

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           Dyany, 13 jaar 

 

Iedereen is welkom en we denken met u mee! 
 

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

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

Het is heel erg schoon! 
Aardige en gezellige 

mensen! 
Leuke en huiselijke 

wachtkamer! 

          Wassenaarweg 7 - Arnhem ZuidWassenaarweg 7 - vlakbij de Laar Oost   

www.shksportcentrum.nl

2200 m² gezellig sportplezier

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

Jeugdfitness 12+ • Seniorentrainingen
Shaolin Kempo 8+ • Kinderopvang

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

90 groepstrainingen
per week

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

1x trainen per week
♦ Proefmaand

vanaf € 23,50

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

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

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

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 
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Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
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(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
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6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

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

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

 
 

   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

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

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 
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Nieuws van de 
Een Green Bag voor uw bladafval 
Losse bladeren horen in de GFT-container. Nu er meer bladafval ligt dan normaal, 
kunt u ook gebruik maken van een Green Bag. Dit is een grote vierkante zak, 
waarin u 1 m3 fijn blad- en snoeiafval kwijt kunt. U kunt de bladeren ook gratis 
wegbrengen naar het  
afvalbrengstation.

Green Bag
•	 De Green Bag bestelt u via www.afvalbalie.nl 
•	 Een zak kost € 17,50; bij afname van twee zakken kost de tweede zak € 3,50.  
•	 De Green Bag wordt bij u thuis afgeleverd. Daarvoor hoeft u niet thuis te zijn.
•	 Dit geldt ook als u aangeeft dat u een volle zak wilt laten ophalen. Dit doet u via www.afvalbalie.nl 
Grof tuin- en snoeiafval
•	 De Green Bag is alleen bedoeld voor bladeren en kleine takjes. 
•	 Is uw tuin- en snoeiafval groter of zwaarder, dan hoort het niet in de Green Bag. 
•	 Dit grof tuin- en snoeiafval kunt u gratis aan huis laten ophalen; dit kan echter niet in week 45 tot en met week 9  

(= 6 november 2017 tot en met 4 maart 2018). Dan kunt u het alleen zelf gratis wegbrengen naar de afvalbrengstations.
GFT in de winter
•	 Omdat er in de winter minder tuinafval is, haalt SUEZ in december, januari en februari het GFT-afval één keer in de vier 

weken op. 
•	 Vanaf maart leegt SUEZ de GFT-containers en citybins weer één keer in de twee weken. 
•	 U vindt de actuele ophaalgegevens voor uw adres in de digitale afvalwijzer op www.arnhem.nl/afvalwijzer 
•	 Alle informatie over GFT vindt u op www.arnhem.nl/gft

sporthal de laar west nu ook duurzame energiecentrale  
Op 25 oktober heeft wethouder Geert Ritsema de zonne-installatie op 
het dak van Sporthal De Laar-West officieel in gebruik genomen.  
Sportief Opgewekt installeerde onlangs 520 zonnepanelen, die  
gezamenlijk jaarlijks zo’n 156.000 kWh aan duurzame energie leveren. 
Dat is genoeg om vijfenveertig huishoudens een jaar lang van stroom te 
voorzien, al gebruikt de sporthal deze stroom in principe zelf. De  
zonnepanelen op het dak zijn onderdeel van de ambitie om de komende 
jaren gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen. De komende jaren 
worden eenentwintig gemeentelijke panden, voornamelijk sportlocaties 
en wijkvoorzieningen, aangepakt. Het college maakt daarvoor de komende vier jaar gemiddeld elk jaar 300.000 euro vrij. 
 
Wethouder Vastgoed, Geert Ritsema, is blij met deze stap. “Als gemeente vragen we inspanningen van onze bewoners en 
bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. We hebben de afgelopen jaren al 
flink op onze energierekening bespaard, nu zetten we nieuwe stappen om zuiniger en duurzamer om te gaan met energie 
op onze eigen locaties.”

Lagere energierekening
Behalve de zonnepanelen werden de afgelopen jaren bijna alle lichtarmaturen vervangen door energiezuinige  
LED-verlichting. Bij het vernieuwen van de dakbedekking in 2011 is tevens extra isolatie aangebracht. Dit leidde al tot een 
lagere energierekening. In de sporthal wordt onder meer gebruikt voor voetbal, badminton en korfbal. Daarnaast zijn er een 
kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en een jeugdhonk ondergebracht. De vaste huurders zien het effect van deze 
maatregelen terug in een lagere energierekening.

Zuinige verlichting en extra isolatie
Met deze zonne-installatie brengt de gemeente de verduurzaming van de bestaande eigen gebouwen op gang. Tot 2027 
worden 21 locaties aangepakt. Deze 21 locaties zijn gezamenlijk goed voor 30 procent van het totale elektriciteitsgebruik 
van de gemeente zelf en 50 procent van het totale gasgebruik. In 2017 en 2018 krijgt Spelzaal Venlosingel in De Laar Oost 
eveneens zonnepanelen op het dak en wordt het dak van Sporthal Elderveld goed geïsoleerd. Het is de bedoeling dat de 
gemeente in totaal zo’n honderd panden duurzamer maakt. De afgelopen jaren werd al in diverse panden energiezuinige 
LED-verlichting aangebracht, of zijn extra geïsoleerd. Zwembad De Grote Koppel werd op stadswarmte aangesloten.
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

Nationale Notaris Arnhem 
Kronenburgsingel 23 

6831 GD Arnhem 
www.nationalenotaris.nl 

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

Wijkvereniging De Oostelaar 
organiseert zoals ieder 
jaar weer badminton in de 
spelzaal Venlosingel

Wanneer: iedere woensdag, 10.00-11.30 uur
Waar: spelzaal Venlosingel
Voor wie: iedereen is welkom. Neem wel gym-
schoenen mee waar je niet mee buiten loopt en een 
badmintonracket; momenteel zijn de deelnemers 
tussen 40 en 82 jaar! Jongere enthousiastelingen zijn 
uiteraard welkom.
Wij spelen recreatief, ook vaak zeer fanatiek.
Aanmelden: niet nodig, kom gewoon langs!
Meer informatie: als je meer wilt weten, kun je bellen 
met Harry Aalbers,  
tel: 06-51829964
Kosten: per keer  
betalen: € 3,- en voor 
leden wijkvereniging:  
€ 2,75
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opening speelplein susterenhof
Woensdag 4 oktober was er de feestelijke opening van het hernieuwde 
speelplein in de Susterenhof in De Laar Oost. Vanuit ontevredenheid over 
het bestaande speelplein hadden buurtbewoners een werkgroep gevormd 
voor het maken van een nieuw plan voor het speelplein. Een gelukkige 
bijkomstigheid was dat één van de betrokkenen werkzaam is bij een 
ingenieursbureau en aldus het plan goed op tekening kon zetten. Er zijn 
zitjes geplaatst, de speeltoestellen zijn verplaatst of vernieuwd en voor de 
kleintjes is er een zandbak, die de bewoners zelf onderhouden. Eén en 
ander werd begeleid door Noortje Ruisbroek van Team Leefomgeving, die 
ook een kleine speech hield bij de opening en opbouwwerker Imke van 
Ophuizen. De financiering vond plaats in het kader van bevordering van 
de wijkleefbaarheid, waarvoor de Gemeente Arnhem budget beschikbaar 
heeft. Hieronder een kort interview met Lyda Elbrecht en Marion Postema, 
respectievelijk voorzitter en lid van de werkgroep, over hun ervaringen. 

Hoe is in grote lijnen de vernieuwing van het speelplein uitgevoerd?
“Het begon allemaal met een telefoontje naar Team Leefomgeving in april 2016. Of eigenlijk begon het met het idee dat 
we maar eens moesten stoppen met klagen en dat we iets moesten ondernemen. We waren verontrust over de  
‘verpaupering’ van het hofje. Er was een bankje dat niet meer zo jofel was, de zandbak liet ook te wensen over, de  
bestrating zakte in, enzovoort. Aldus kwamen we in contact met Noortje Ruisbroek en Imke van Ophuizen. Van Noortje 
kregen we direct te horen dat het van belang is om een plan te maken, zodat je goed in beeld krijgt wat eigenlijk de  
bedoeling is. Vervolgens bracht Imke naar voren om een werkgroep te vormen van meerdere bewoners en om ook een 
enquête te houden, in de eerste plaats om draagvlak te genereren in het hele hofje en om ook te weten te komen wat er 
leeft aan wensen bij de bewoners. Op die enquête kwam veel respons, dat ook merendeels is opgenomen in het plan en in 
een professioneel uitgewerkte tekening gemaakt door Bas Bolder, lid van de werkgroep en werkzaam bij een ingenieursbe-
drijf in Dieren. Het plan is november 2016 naar de Gemeente Arnhem gegaan en is daar bekeken door diverse afdelingen,  
o.a. de Vakgroep Spelen; in januari 2017 kregen we dan – hiep hiep hoera! – de goedkeuring en financiering. Daarna 
begon in mei 2017 de uitvoering door een bouwbedrijf, waarvoor onder andere het te vernieuwen speelplein werd afgezet 
met hoge hekken; eind juli waren ze klaar. Het bouwbedrijf heeft trouwens keurig werk afgeleverd. Ook hadden we steeds 
heel goede contacten met de projectleider van de Gemeente en met de bouwvakkers.” 

Wat hebben jullie ervaren als belangrijkste momenten in het hele proces van planning en uitvoering? 
“Bijvoorbeeld het moment dat we er achter kwamen dat het project financieel haalbaar bleek. Want gaande de planning 
en het onderzoek naar de kosten, werden we ons bewust dat bijvoorbeeld speeltoestellen best wel kostbaar zijn. Verder 
het moment dat we te horen kregen dat het plan was goedgekeurd. Dat dus datgene waar we maanden mee bezig zijn 
geweest, over hebben nagedacht en gesproken, ook daadwerkelijk kon worden uitgevoerd. Natuurlijk zijn ook belangrijke 
momenten geweest het met elkaar om de tafel zitten en dingen met elkaar bespreken. Het starten van de verbouwing 
heeft ook veel indruk gemaakt. En uiteraard de opening samen met de kinderen, die ook de prachtige versieringen hebben 
gemaakt; dat was een heel feestelijk gebeuren.” 

Wat bleek van belang om extra aandacht te geven in heel  
het project?
“Je moest soms als werkgroep duidelijk maken dat wij als gewone  
wijkbewoners niet van de Gemeente Arnhem zijn en dus niet van alles 
kunnen regelen. Maar goed, dat begreep men ook wel. Ook moesten we 
weleens benadrukken dat het project in het belang is van álle bewoners 
van de Susterenhof. Heel veel van de respons op de enquête is dan ook 
verwerkt in het uiteindelijke plan voor de vernieuwing van het speelplein. 
Het is het pleintje ván en vóór de bewoners!”

Artikel en foto’s: 
Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar

Groepsfoto van o.a. de werkgroep bij de fees-
telijke opening van het Speelplein Susterenhof

Het doorknippen van het lint bij de feestelijke 
opening van het speelpleintje op de  
Susterenhof.
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Tijdens deze kerstmarkt presenteren en verkopen enthousiaste hobbyisten hun gemaakte producten, zoals kerststukjes, 
sieraden, cadeautjes, enz. De tafels staan in geheel in kerstsfeer versierde tenten op het terrein van de boerderij opgesteld. 
De Kerstman heeft beloofd te komen; ongetwijfeld zal hij wat kleine cadeautjes bij zich hebben om uit te delen aan de 
kinderen. 

Voor de lekkere trek zijn er oliebollen te koop en kunt u genieten van warme chocomel of glühwein. 

Kortom, het belooft een gezellige dag te worden, die geheel in het teken van de naderende Kerst zal staan. 

Mocht u, als hobbyist, nog een (gratis) tafel willen reserveren voor deze kerstmarkt dan kunt u tot  
uiterlijk 1 december contact opnemen met:  
Tiny Sijbrandi, tel. 381 88 57, van maandag t/m vrijdag.

We zien u graag op 16 december bij boerderij De Kroon!

kerstmarkt bij boerderij de kroon  op zaterdag 16 december
Op zaterdag 16 december organiseert wijkvereniging De Oostelaar in samenwerking met NewFuture een  
sfeervolle kerstmarkt in en rond boerderij De Kroon, van 11.00 tot 16.00 uur.

Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar12



kerstmarkt bij boerderij de kroon  op zaterdag 16 december

Kerstbingo in boerderij De Kroon
Op zaterdag 9 december organiseert wijkvereniging  
De Oostelaar weer de feestelijke kerstbingo, 
 aanvang 19.30 uur. 

Naast de gebruikelijke geldprijzen zijn er leuke en lekkere  
prijsjes te winnen, die in het teken van de Kerst staan.

Ook de met de loterij te winnen levensmiddelendozen krijgen 
qua inhoud natuurlijk een kersttintje.

U bent van harte welkom!

Wijkblad voor De Laar-Oost
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Vooraankondiging en uitnodiging  
De Laar nieuwjaarsborrel
Arnhem, november 2017

Aan alle actieve bewoners, vrijwilligers en professionals van de wijk De Laar

Beste mensen.

Het afgelopen jaar is er weer van alles in onze wijk gebeurd. Wijkcentrum de Kroon is in andere handen gekomen, 
het wijkplatform heeft haar taken neergelegd, buurtpreventie is uitgebreid en een nieuw wijkcontactpunt neemt de 
taken van het wijkplatform over. Er zijn plannen gemaakt voor aanpak van verkeerssituaties, adoptie van afvalbak-
ken, groenonderhoud, een nieuwe wijkwebsite, etc. Steeds een stapje vooruit, maar soms ook achteruit. Er wordt 
veel van actieve bewoners en vrijwilligers verwacht, maar vrijwilligers zijn moeilijk te vinden.

Het wijkcontactpunt heeft samen met het Team Leefomgeving besloten om al die actieve mensen uit de wijk uit te 
nodigen voor een nieuwjaarsborrel. Tijdens deze borrel vragen we aan de actieve groepen uit de wijk om zichzelf 
even kort te presenteren en te vertellen wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn. We hopen dat al die verhalen en 
initiatieven tot steun kunnen zijn voor anderen. Ook kun je tijdens deze borrel netwerken en steun zoeken voor je 
eigen acties of ideeën.

Als je op het moment niet actief bent maar in het verleden wel geweest, dan ben je toch van harte welkom, want 
iedereen is welkom! 

We houden deze nieuwjaarsborrel in Wijkcentrum de Kroon op  
woensdagavond 24 januari 2018. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
 
Als je even kort verslag wilt doen van jullie nieuwe plannen voor het komende 
jaar neem dan contact op met Astrid Fitsch of met Noortje Ruisbroek. Ook als je 
je op een andere wijze wilt presenteren dan horen wij dat graag.

We hopen op een grote opkomst!

Namens het Wijkcontactpunt,    Namens Team Leefomgeving 
Astrid Fitsch        Noortje Ruisbroek, tel. 026-3775136 
delaararnhem@gmail.com      noortje.ruisbroek@arnhem.nlwijk De Laar.
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Iedere bezoeker mag per dag
1x grijpen naar geldprijzen

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

gekleurde ballen.

www.casinosuikerland.nl

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Suikerland 7 - Arnhem - Telefoon 026 321 11 48

DEZE MAAND
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Gespecialiseerd in:

• Woonaccessoires & Cadeau artikelen

• Gezonde voeding

• Vitamines & Mineralen

• Diervoeding & Dierbenodigdheden

Kemperman, helpt u
natuurlijk verder

Winkelcentrum De Laar Oost | Oostburgwal 48 - Arnhem | Tel: 026 - 381 85 95
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kerstworkshop
Dit jaar gaan we een feestelijke bloementaart maken voor de kersttafel, opgemaakt met bloemen, kerstballetjes enz. In het 
midden komt een kaarsenhouder met kaars. De rand is van wit vilt, versierd met houten decoraties. Daarnaast maken we 
nog een mini-uitvoering van de taart. 
Zelf meebrengen: een platte schaal van minimaal 25 cm doorsnede en een schoteltje van 13 á 15 cm doorsnede. 

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

Wanneer : donderdag 21 december
Waar  : zolder boerderij De Kroon
Tijd  : 19.30 – 22.00 uur;  
    bij veel belangstelling ook eventueel:  
   13.30 – 16.00 uur
Organisatie : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten  : € 15,00 voor leden en
    € 20,00 voor niet-leden
Opgeven : vanaf 25 november tot uiterlijk 11 december
Bij  : Ineke Bretz, 06-31960079  
    of Tiny Sijbrandi, 381 88 57

workshop veilingkistje
Deze avond maken we van een oud veilingkistje, binnenband en gaas een 
raamtafereeltje. We gaan het verder afmaken met mos en decoraties. 

Leuk voor buiten en je kunt het altijd aanpassen aan het seizoen. 

Zelf meenemen: een draadtang om gaas te knippen.

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

Wanneer  : dinsdag 9 januari 2018
Waar   : zolder boerderij De Kroon
Organisatie  : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten   : € 15,00 voor leden
                   € 20,00 voor niet-leden 
Opgeven  : vanaf 25 november tot uiterlijk 15 december
Bij   : Elvira Benerink, tel. 381 85 56

Voor beide workshops geldt dat bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) kosten in rekening worden gebracht.  
Je kunt de materialen dan (laten) halen om thuis het werkstuk te maken.

Schaakvereniging De Toren
De senioren van de schaakvereniging 
De Toren zijn weer gestart met een 
nieuw seizoen in de Steenen Camer. 
De Toren staat bekend als een actieve, 
ambitieuze, maar ook gezellige 
schaakvereniging. Naast de reguliere 
interne competitiewedstrijden wordt er 
ook geschaakt in de OSBO competitie.

De clubavond van De Toren heeft 
een gezellige bar, speelzaal en onge-
dwongen sfeer. Veel schaakliefhebbers 
beleven het dan ook als een gezellig 

avondje uit. Bij De Toren spelen  
schakers van uiteenlopende sterktes. 
Zowel beginners als gevorderden 
bezoeken wekelijks de clubavond. 

Onder het motto “hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd” zijn wij tevens 
op zoek naar enthousiaste huis-, 
tuin- en keuken-schakers, om onze 
schaakclub nog meer kleur te geven! 
Een ieder heten wij graag van harte 
welkom.  

Elke maandagavond van 20:00 tot 
22:30 uur spelen wij schaak in de  
Steenen Camer, Hannesstraatje 2a, 
6843 NV Arnhem (bij de Drielsedijk, 
naast het pannenkoekhuis).  

Heeft u zin om mee te doen? Kom 
eens op maandagavond langs om de 
gezellige sfeer te proeven.  
Neem dan contact op met  
Fred Schonis 06-42067014.
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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 

Fijne kerstdagen 
en een goed  

2018
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Kerstmarkt De Steenen Camer in “Charles Dickens’s Style”
De Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld organiseert zondag 10 december, samen met Scouting Schutgraaf en Wijk-
platform Elderveld, in en rond de schuren van boerderijcomplex de Steenen Camer een gezellige Kerstmarkt, geheel in de 
stijl van Charles Dickens (1850).

De drie boerderijschuren worden prachtig verlicht en een lint met lichtjes voert u langs vele opgetuigde kramen met kerst- 
en winterspullen en (warme) lekkernijen, zoals glühwein, oliebollen, broodjes worst met zuurkool en erwtensoep. In vele 
prachtige decor-hoekjes waant u zich 167 jaar terug in de tijd. Onze vrijwilligers figureren in prachtige kledij en u mag  
uiteraard zelf ook in eigen “Charles Dickens” kleding komen flaneren. Hoogtepunten zijn de optredens van twee  
Charles Dickens kerstkoren, waarbij u zo heerlijk warm mee kunt zingen met mooie kerstliederen.

Er is ook een kerstbomenmarkt, waar de wijkbewoners dichtbij huis een goede kerstboom kunnen kopen -met of zonder 
kluit- die door de Scouting binnen Elderveld thuis bezorgd kan worden. Voor de kinderen zijn er activiteiten zoals broodjes 
bakken, schminken (als kruimeltje of boefje) en natuurlijk is ook de Kerstman aanwezig.

Kortom, een geweldig kerstevenement voor het hele gezin, waarbij u lekker dicht bij huis kunt genieten van die zo  
geromantiseerde Charles Dickenstijd (opmerking: er was juist heel veel armoede).

Zondag 10 december van 12:00 tot 17:00 uur, Hannesstraatje, afslag Drielsedijk in Elderveld.  
De toegang is gratis.
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Hier kan uw advertentie staan!
Interesse? Mail dan naar: advertentie@oostelaar.nl

Be Different
Schoonheidssalon  
& Pedicure

Gratis  
intakegesprek  
& huidanalyse

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

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

Ook voor de implantaatprothese

P.  Andriessen
Tandprotheticus

Bel voor afspraak en advies:

Wassenaarweg 5 A
6843 NX Arnhem
Tel: 06 13962950

Email: p.andriessen@wxs.nl

Alle pizza’s en pasta’s    € 5,99 
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 

Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 

Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013
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eerste hulp bij juridische vragen 
Ik ben ontslagen en nu? Wat kan ik doen tegen een verkeersboete? Mag de verhuurder zomaar de huurovereenkomst 
opzeggen? Herkent u zich in één van bovenstaande situaties? Of hebt u een andere juridische vraag? Schroom niet en kom 
langs bij de HAN-Rechtswinkel of stel uw vraag per e-mail!

HBO-Rechten studenten verbonden aan de HAN-Rechtswinkel geven kosteloos juridisch advies.
Inloopspreekuren: Tijdens de spreekuren van de HAN-Rechtswinkel kunt u binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. 
Hierin wordt de tijd genomen om uw vragen kosteloos te beantwoorden en/of problemen te analyseren.
Openingstijden inloopspreekuren: 
HAN Campus Nijmegen Bisschop Hamerhuis, Verlengde Groenestraat 75 – H0.17 
dinsdag en donderdag van 09:30 tot 12:30 uur, woensdag van 13:00 tot 16:30 uur.
HAN Campus Arnhem Ruitenberglaat 31 - B006a 
dinsdag en woensdag van 13:00 tot 16:30 uur 

Meer weten? 
De HAN-Rechtswinkel is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. 
T 06 55 29 11 44; E Rechtswinkel@han.nl ; I www.han.nl/rechtswinkel

dienstregeling 2018 openbaar vervoer 
De nieuwe dienstregelingen van Breng en NS voor 2018 gaan in op zondag 10 december 2017. 

De Provincie Gelderland had als opdrachtgever voor het regionale o.v. op 20 oktober nog geen definitieve toestemming 
gegeven aan Breng voor uitvoering van hun plannen. Maar gezien de korte tijd, die nog resteert tot 10 december, zal aan 
de plannen niet veel meer veranderen.

In onze wijk gaat weer een en ander op de schop. Lijn 4 gaat verdwijnen en ter compensatie gaat trolleylijn 2 straks 4x per 
uur in plaats van 2x per uur rijden. Best een positieve verandering, want die 4 ritten worden nu een strakke kwartierdienst, 
terwijl de afstemming tussen lijn 2 en lijn 4 vaak te wensen overliet. Het betekent ook, dat nu alle ritten van lijn 6 (Elsweide 
– Station – De Laar West) overgaan in lijn 2 en omgekeerd. Dat houdt in, dat er vanuit De Laar Oost nu elk kwartier een bus 
naar De Laar West, Elderveld en Station gaat, maar ook naar Kronenburg, Drieslag en Velperplein.

Tot zover de situatie voor overdag; in de avond werd er altijd nog maar 2x per uur gereden, maar nu heeft Breng voorge-
steld om na 21.00 uur alle Arnhemse lijnen (ook de trolleylijnen) nog maar 1x per uur te laten rijden. Als je de bus dan net 
mist, wie gaat er nog bijna een uur wachten? Ik niet, en ik denk velen met mij. Is de volgende maatregel over een paar jaar 
dan helemaal geen o.v. meer na 21.00 uur?? Het zou me niet verbazen.
Breng verdedigt de maatregel met het argument, dat er nu Breng Flex is, te reserveren via een app, maar dat kost wel  
€ 3,50 per rit.

Over afstemming gesproken. …….. NS laten de Intercity Schiphol – Arnhem – Nijmegen in de avonduren juist langer door-
rijden, zodat er na 21.00 uur nog 4x per uur een Intercity tussen Utrecht en Arnhem rijdt. Wie na aankomst in Arnhem dan 
is aangewezen op de bus om thuis te komen heeft daar dus niet zo veel aan, of je moet een huisgenoot bereid vinden om 
je op te halen van het station.
Verder blijft de nieuwe NS-dienstregeling voor onze regio vrijwel ongewijzigd.

Peter Bretz.
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Ag
en

DA
wijkvereniging de Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

DEC jan feB MRT
9 13 10 10

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Elvira Benerink, 381 85 56

DEC jan fEb mrt
20 17 21 21

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur

nOV DEC jan fEb mrt
12 9 6 6
19 20 20

28 23

Badminton,  
10.00–11.30 uur
Harry Aalbers, 06-51829964 
elke woensdag
Adres: Spelzaal, Venlosingel

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

boerderij de Kroon

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

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

Kickboksen voor jong en oud
19.00 uur

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

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

Kickboksen voor jong en oud
19.00 uur

W
ie

, W
AT

 e
n

 W
A

A
r

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

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

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

 info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij 

Marion Klomp 202 21 90 
marion@zorgboerderijdekroon.nl

Medisch Centrum Insula Batavorum 
Randweg 1-5 
Huisarts 381 60 11 
Tandartsenpraktijk 381 75 17 
Cranio Sacraal Therapie 06-53949073 
Psychologenpraktijk 381 77 29 
Haptotherapie 443 00 19

Huisartsenpraktijk 
Bredasingel 54 381 51 59

Huisartsengroepspraktijk  
De Laar 381 05 00

Huisartsendienst 
buiten kantooruren 0900-1598

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

Apotheek De Laar 
Bredasingel 145 381 34 69

Tandartsen 
Ginnekenstraat 10-12 381 59 47

Diëtistenpraktijk New Life 
Bredasingel 54 06-18094249

 
 

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

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

Maatschappelijk werk 
hulpverlening@rijnstad.nl 312 77 00 
spreekuren ma+wo 9.00-11.00 u. 
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40

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

Kantoor Hulpverlening 
Kantoor Rijnbrink,  
Zeelandsingel 40 312 77 00

 spreekuren ma. 9.00-11.00 u.  
woensdag op afspraak  
via rijnstad.nl/afspraak

Raad voor de  
kinderbescherming 322 65 55

St. Thuiszorg  
Midden Gelderland 376 15 01

Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
 MFC Omnibus 

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

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

Dierenambulance 364 91 11
Basisscholen Venlosingel 

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

Peuterspeelzaal Moriaantje 
Randweg 2 (De Kroon) 383 00 67

 

Gem. Openbare Ruimte 0900-1809 
www.arnhem.nl
Servicelijn gem. Arnhem 0900-1809
Sita grofvuil ophaaldienst 446 04 90
 

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

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

6845 BH  Arnhem 
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

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

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

Jongerencentrum De Madser 327 25 97
Storingen (gratis bellen, dag en nacht) 

Liander: gaslucht, stroom-, gas-  
en meterstoringen 0800-9009 
Vitens: water 0800-0359

Politiebureau Beekstraat 39 
van 9.00-21.30 u. 0900-8844

Bureau Zuid Groningensingel 94-96 
Gebiedsagent Jeroen Perquin

Brandweer 355 61 11
Noodgevallen 112
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 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

IEDERE 
ZONDAG
2e kERstDAG 

OPEN

Woonboulevard arnhem 
Wenst u fijne feestdagen 

en veel Woonplezier 
in 2018!



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


