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hulp nodig!



Bouw en Timmerbedrijf M. Stegeman

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

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

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

  

 
 

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

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

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

Reserveren gewenst / niet geldig op feestdagen

Nieuw “Fong Sho”

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

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

Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur
Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.
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Van de redactie
Hoewel het nog even duurt voordat het zomer is ligt toch al weer het laatste 
wijkblad van dit seizoen bij u op de mat. Vandaar dat u, naast het programma 
voor Koningsdag, ook het programma voor de Dag van de Laar aantreft. Voor 
deze Dag van de Laar kunnen kinderen zich aanmelden voor de kinderkleed-
jesmarkt en hobbyisten kunnen een (halve) kraam huren om hun producten te 
promoten en te verkopen. 

Houdt u van zingen? Bij drie koren is men op zoek naar versterking. Keus genoeg 
dus.
Het initiatief van Muziektheater de Plaats wordt uitgebreid toegelicht. Een uitda-
ging om ook eens andere mensen in de wijk te ontmoeten! 

De laatste creatieve workshop van het seizoen heeft een zomers tintje. Verder is 
er informatie over Park Lingezegen, de wijkprijs 2016, de reünie van danscentrum 
Liet-Hollander en een fietsevenement van stichting Energy4all. Ook de overige 
artikelen zijn de moeite van het lezen waard.  

Het eerstvolgende wijkblad wordt vanaf 3 september verspreid. Namens de 
redactie wens ik iedereen een mooie en zonnige zomer toe!

Veel leesplezier,
Ineke

Van de voorzitter
Nu in deze tijd de ene activiteit de andere heel snel opvolgt zijn we dubbel blij 
met de nieuwe vrijwilligers, die zich gemeld hebben na onze oproep in het vorige 
wijkblad. Er hebben zich nieuwe bezorgers gemeld en jonge mensen, die mee 
willen denken en doen op diverse plekken binnen de wijkvereniging. Ook willen 
we graag een activiteit opzetten die voor jongeren aantrekkelijk is. Hebt u een 
idee hiervoor en wilt u zelf meedoen als vrijwilliger, stap er dan mee naar het 
bestuur en maak het bespreekbaar.

Niet alleen Koningsdag gaat weer een groot evenement worden, maar ook de 
Dag van de Laar, die zondag 4 september voor het tweede jaar gepresenteerd 
wordt.

U kunt in dit blad de programmering van zowel Koningsdag als van de Dag van 
de Laar (voor zover dit bekend is) lezen.

Met vriendelijke groet,
Tiny

Nr. 3, April 2016

De Oostelaar is het wijkblad 
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verschijnt in 2016 zes maal.
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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

e
lk

e 
woensdag 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

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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Stichting Energy4all organiseert in het 
Hemelvaart- weekend een 4-Daags Fiets 
Evenement, in het kort 4Days genaamd
De mannen hierachter zijn twee 
“buurtgenoten “, Ronald Barnas en 
Fons Visser, fanatieke GoedeDoelen 
fietsers met veel Energie. Onder de 
deelnemers zijn veel buurtgenoten uit 
De Laar en omringende wijken.
Met een groep van ruim 30 deelne-
mers plus begeleiding en verzorging 
fietst men in vier dagen ruim 600 kilo-
meter door de noordelijke provincies.
Dit om geld in te zamelen, veel geld en 
tegelijkertijd om aandacht te vragen 
voor Energiestofwisselingsziekten waar 
nog geen medicijn voor is.                           
 
In 2015 werden de zuidelijke provin-
cies “bezocht “ nu maakt men een 
groot “Rondje IJsselmeer “ en de 
Afsluitdijk als “killer “.

De deelnemers dienen minimaal 444 
euro aan sponsorgeld mee te brengen 
en betalen hun eigen reis- en verblijfs-
kosten.
De Start en finish is bij Greenville Eat-In 
aan de van Wassenaarweg 40, tegen-
over SHK Sportcentrum.
De Start is Hemelvaartsdag om 9.30 
uur en de Finsh is zondag 8 mei rond 
16.00 uur. Kom de deelnemers succes 
wensen of op zondag toejuichen. De 
koffie staat klaar!
 
De routes zijn:
* 5 mei  : Arnhem – Heiloo
* 6 mei :  Heiloo  -  Leeuwarden
* 7 mei  : Leeuwarden - Hoogeveen 
* 8 mei   : Hoogeveen – Arnhem

Stichting Energy4All is een kleine, transparante organisatie die zich pri-
mair bezighoudt met het inzamelen 
van geld voor medicijnen voor ener-
giestofwisselingsziekten. Dit geschiedt 
aan het onderzoeksinstituut van Pro-
fessor Dr. Jan Smeitink, verbonden 
aan het UMCN St. 
Radboud. 
In Nederland wor-
den wekelijks 1 á 2 
kinderen geboren 
met energie-stofwis-
selingsziekten, 50% 
wordt nog geen 10 
jaar. 

Voor meer info of een donatie kijk op 
www.4days4energy4all.nl

Workshops games maken (project Youngstars)
Komende maanden start Stichting 
Gamestad weer met de workshops 
games maken (Youngstars) voor kin-
deren tussen 6 en 16 jaar. In acht 
bijeenkomsten (zaterdagen) maken de 
kinderen hun eigen game en leren ze 
dat er meer is dan alleen gamen. De 
workshops worden gehouden op het 
kantoor van Gamestad, Stationsplein 3 
te Arnhem.  
Stichting Gamestad wil kinderen 

gamevaardig maken door ze verant-
woord te leren omgaan met gamen. 
Gamen is spelen en geeft kinderen 
plezier, afleiding en sociale contacten. 
Maar games zijn ook populair, waar-
door gaming eenzijdig in het nieuws 
komt.

Met het project Youngstars wil 
Gamestad gamers leren games te 
‘creëren’ in plaats van te ‘consumeren’. 

Met gamen vergroten kinderen hun 
digitale vaardigheden, een competen-
tie waar ze in hun school en werkloop-
baan profijt van hebben.

Voor de workshops, die komende 
maanden starten, zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Meer informatie treft u 
aan op onze website: >>
www.gamestad.co/events/youngstars/

opbrengst 2015!
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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 



Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar

Reünie Danscentrum Liet-Hollander
Danscentrum Liet Hollander, opgericht 
in 1983 door Ben en Ria, heeft in 2002 
zijn deuren gesloten. In die periode zijn 
er veel leerlingen geweest, die daar een 
groot deel van hun vrije tijd hebben 
doorgebracht. 

Facebook
Een aantal oud leerlingen zijn half februari een Facebook-
pagina “Leerlingen van dansschool Liet Hollander” begon-
nen voor oud leerlingen van het danscentrum en dat is 
een groot succes. Het aantal staat al op 260 leden! Op de 
facebookpagina worden oude foto’s en video’s gedeeld en 
herinneringen opgehaald. Ook informatie over de reünie 
wordt hier gedeeld. Heb jij ook gedanst bij Danscentrum 
Liet Hollander?  
Meld je dan ook aan! 

Reünie
Hoe leuk is het om met oud leerlingen gezellig bij te klet-
sen en herinneringen op te halen onder het genot van een 
hapje en drankje? Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om 
samen te dansen!

Waar: oud danscentrum Liet Hollander
Wanneer: zaterdag 17 september 2016
Tijd: vanaf 17:00 uur ontvangst, vanaf 18:00 uur 

warm buffet; 
 vanaf 20:00 uur dansavond
Bijdrage: € 10, - warm buffet én dansavond;  

€ 2,50 alleen dansavond;
 exclusief drankjes, deze zijn verkrijgbaar voor  

€ 1,25 (géén alcohol) 
Aanmelden: stuur een mail naar reunie.liethollander@

gmail.com met je naam en je keuze voor 
dansavond met óf zonder buffet; in de ant-
woordmail ontvang je dan gegevens voor het 
overmaken van het geld.

Heb je na het lezen van dit artikel nog 
vragen, of heb je geen Facebook, maar 
wil je meer weten? Stuur dan een mail 
naar reunie.liethollander@gmail.com  

JongeHelden / SuperHelden   (Elderveld Arnhem) 
Rots & Water, lessen op maat voor jonge kinderen
Bernyke Veldkamp (www.deonverwachtekracht.nl) en Roy 
Alards (www.ikenki.nl) bieden wekelijkse lessen aan waar 
kinderen sociale vaardigheden leren op basis van Rots & 
Water. Door de speelse werkwijze sluiten we goed aan bij 
de belevingswereld en mogelijkheden van de kinderen. 
We werken in kleine groepen, zodat er ruimte is om op de 
specifieke hulpvraag van het kind in te gaan. 

Praktische informatie:
de JongeHelden is voor kinderen van 5-8 jaar
de SuperHelden is voor kinderen van 8-10 jaar 
de groep bestaat uit maximaal 8 kinderen 
er is een parallelprogramma voor de ouders, zodat er ook 
thuis geoefend kan worden met wat de kinderen hebben 
geleerd

de kinderen kunnen elk moment instromen en betalen per 
keer een vast bedrag van € 24,20, incl. BTW. Door veel 
zorgverzekeraars wordt via de aanvullende polis (een deel 
van) de kosten vergoed
locatie: speelzaal van basisschool de Blinkert in  

Elderveld (Arnhem).
wanneer: elke woensdag (m.u.v. de schoolvakanties)
tijden: SuperHelden van 13.15 - 14.15 uur,  

JongeHelden van 14.15 - 15.15 uur

Voor aanmelden en vragen:  
contact@deonverwachtekracht.nl

Gezocht: maatjes  
Bent u iemand die anderen, die het moeilijk hebben, graag 
helpt? Die zorgt dat de ander zich weer beter voelt door 
aandacht, een luisterend oor of door samen dingen te 
doen? Dat laatste kan variëren van gezellig winkelen of 
wandelen, samen boodschappen doen, huiswerkbegelei-
ding voor iemand die moeilijk leert, tot het coachen van 
mensen die hun sociale netwerk willen versterken.
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp biedt u uitdagend vrij-
willigerswerk, waarbij u anderen coacht en begeleidt.  
U helpt mensen weer in hun eigen kracht te zetten en 
bezoekt deze mensen op regelmatige basis thuis. Wij bieden 
daarbij deskundige begeleiding.

Kennis en vaardigheden
Inlevingsvermogen, aandacht, het leuk vinden om met men-
sen om te gaan, positieve energie en tact. U moet ook goed 
uw grenzen kunnen bewaken! U bezoekt de hulpvrager 
thuis en onderneemt vandaar uit leuke activiteiten of geeft 
ondersteuning.

Herkent u zich hierin? 
Meldt u dan aan bij: 
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp  Arnhem
Contactpersoon: Lonneke van Tuil, tel.nr. 026-327 22 67
Mailen naar: l.vantuil@mvtarnhem.nl 
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www.kinderopvang-deark.nl

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

 

         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! 
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Buurtkeuken De Laar
Op zaterdag 13 februari zijn wij, twee 
kookenthousiastelingen, gaan kennis-
maken met de buurtkeuken in het 
kooklokaal van de Bredeschool De 
Laar West aan de Brabantweg. We 
hadden er al veel positieve verhalen 
over gelezen in diverse media. Het 
team, bestaande uit de bedenker van 
de buurtkeuken Marieke van Mourik, 
bijgestaan door Marianne, Marian 
en Juan, verwelkomde iedereen met 
koffie of thee. Gekleed in nieuwe rode 
shirts, met naamopdruk, waren ze 
goed herkenbaar. Er werd deze avond 
een grote groep mensen verwacht, 
zo rond de 40. Uiteindelijk waren er 
flink wat afmeldingen, o.a. door de 
heersende griep en kwam het aantal 
uit op 31 personen. Het was een zeer 
gevarieerd gezelschap, jong (zelfs kin-
deren) en oud, mannen en vrouwen. 
De onderlinge sfeer was ontspannen 
en gezellig. 

Het thema van die avond: tortilla’s. 
Deze moesten ook zelf uitgerold en 
gebakken worden. Juan, de kok, had 
het deeg, omdat het moest rijzen, al 
van tevoren gemaakt. Op lange tafels 
in de keuken en in de hal lagen grote 
hoeveelheden ingrediënten uitge-
spreid. Er was een vulling met gehakt, 
een met kip en een vegetarische versie 
met veel groentes. Verder diverse sala-
des en sausjes. Alles werd van verse 
ingrediënten gemaakt. Na een flinke 
tijd snijden, hakken, schillen, mengen 
en uitrollen kon met koken en bakken 

begonnen worden. De heerlijke lucht 
hiervan deed het water in je mond 
lopen.

Een succes! Alles was heerlijk en er 
werd goed van gegeten. Maar, zoals 
meestal als er voor grote groepen 
gekookt moet worden, was er veel te 
veel. Degenen die regelmatig komen 
zijn hier al op voorbereid en hebben 
plastic bakjes bij zich om restjes mee 
te nemen. Uitgangspunt is dat er geen 
eten weggegooid wordt. Overigens 
gaat al het groente- en fruitafval naar 
de zorgboerderij. Na afloop hielp ieder-
een mee met opruimen en afwassen.

Uit de belangstelling voor de 
kookavonden blijkt dat er veel 
behoefte aan is. Het is verrassend wat 
je met € 3,00 per persoon uiteindelijk 
op tafel kunt zetten. Hierdoor is het 
ook voor iedereen toegankelijk. Voor 
mensen met een GelrePas is de avond 
zelfs gratis. Complimenten voor de 
organisatie! We komen beslist weer 
terug.

Twee enthousiaste kookliefhebbers.

Op de volgende data wordt er gekookt en gegeten bij de Buurtkeuken
(zie ook facebookpagina Buurtkeuken De Laar)

16 april • 21 mei • 18 juni • 16 juli • 13 augustus • 10 september • 15 oktober • 19 november • 24 december
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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 

  

 

            

 

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 

Zelfgemaakte jam, honing, kaas, stroop en veldbloemen

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

Ook voor Betuwse kersen, pruimen, enz.

Uniek! Een fruitautomaat met zitplaatsen!!!

Kerkstraat 1 – Elst  (Weg tussen de Rijkerswoerdseplassen) – Tel: 0481-377595
Open op donderdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag van 08.30-16.00 uur

  

 

            

 

TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

Wijkvereniging De Oostelaar verzorgt 
al vele jaren activiteiten voor kinderen 
en volwassenen uit de wijk De Laar. Ze 
organiseert activiteiten en grootse eve-
nementen waaraan iedereen kan deel-
nemen en van kan genieten. Dit kan al 
jaren en wij doen het met veel plezier! 
Dit willen wij nog jaren met veel liefde 
en enthousiasme volhouden maar 
helaas merken wij de laatste jaren dat 
er te weinig nieuwe, jonge vrijwilligers 
met frisse ideeën zich inzetten voor de 

medewijkbewoners. Hierdoor kan het 
toekomstperspectief van de wijkver-
eniging minder ambitieus zijn.  
Wij willen enorm veel organiseren 
voor de medewijkbewoners maar dit 
valt en staat met vrijwilligers. Vandaar 
onze schreeuw om hulp. Jij wilt toch 
ook dat iedereen kan deelnemen aan 
leuke activiteiten in de wijk? Sluit je bij 
ons aan, zodat wij nog meer kunnen 
organiseren!
Wil jij je inzetten als vrijwilliger? Neem 
dan contact op met Tiny Sybrandi 026-

3818857 of een stuur een mail naar 
redactie@oostelaar.nl. Ik zie je graag 
als lid van onze prachtige 
wijkvereniging.

Angéla Bruins
bestuurslid 
wijkvereniging 
De Oostelaar.

Workshop mozaïekkikker
Als het buitenseizoen weer gaat 
beginnen is deze kikker is een vrolijke 
blikvanger in uw tuin. Helaas is het 
niet mogelijk om voor de ondergrond, 
zoals op de foto, een grote steen te 
gebruiken. Als alternatief hebben we 
voor een dun leisteenplateau geko-
zen. Nadat tegeltjes in verschillende 
tinten in kleine stukken geslagen zijn 
gaan we hier een kikker van vormen. 
De steentjes worden met kleurloze 
lijm bevestigd. Het geheel wordt niet 
gevoegd, waardoor je de ondergrond 
blijft zien. Voor deze kikker kun je 
kiezen uit de kleurstellingen groen of 
blauw. Dit moet bij opgave doorgege-
ven worden.

Wanneer: dinsdag 17 mei
Waar: zolder boerderij De Kroon
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Org: wijkvereniging De Oostelaar
Kosten: € 15,00 voor leden en
 € 20,00 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 16 april tot uiterlijk 

30 april
Bij: Ineke Bretz,  

tel. 06-31960079
 Tiny Sijbrandi, tel. 381 88 

57

Bij niet tijdige afzegging (48 uur voor 
aanvang) worden de kosten in reke-
ning gebracht. Je kunt de materialen 
dan (laten) halen om thuis het werk-
stuk te maken.
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Feest op Koningsdag  bij boerderij De Kroon
Wijkvereniging de Oostelaar organiseert op 27 april volop  activiteiten rondom boerderij De Kroon aan de Randweg 2

Rommelmarkt
Van 9.00 tot plm. 16.00 uur is er weer 

een grandioze rommelmarkt rondom 

boerderij De Kroon. 

Spelletjesfestijn
Het spelletjesfestijn start plm. 11.00 uur op en rondom 
het terrein van boerderij De Kroon. Als superspektakel 

hebben we dit jaar een enorme glijbaan voor de 
oudere jeugd; voor de kleintjes is er een springkussen 
en een kleine draaimolen. Er kan worden meegedaan 
aan spelletjes als: ballen gooien, spijkerbroekhangen, 
ringwerpen, spijkerpoepen, evenwichtsspel en nog 

veel meer.
De limonadekabouter staat klaar met een gieter vol 

(gratis) limonade. Ook is er suikerspin te koop. 

Meedoen aan de spelletjes kost voor leden € 0,50 
en voor niet-leden € 1,00 (lidmaatschapskaart 

meebrengen).

 

Wensambulance
Bij de wensambulance wordt de 

doelstelling van de stichting gepromoot: 

mensen met een langdurige chronische 

ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale 

levensfase kosteloos de uitvoering van een 

laatste wens aan te bieden. 

12



Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar 13
Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar

Feest op Koningsdag  bij boerderij De Kroon
Wijkvereniging de Oostelaar organiseert op 27 april volop  activiteiten rondom boerderij De Kroon aan de Randweg 2

Spelletjesfestijn
Het spelletjesfestijn start plm. 11.00 uur op en rondom 
het terrein van boerderij De Kroon. Als superspektakel 

hebben we dit jaar een enorme glijbaan voor de 
oudere jeugd; voor de kleintjes is er een springkussen 
en een kleine draaimolen. Er kan worden meegedaan 
aan spelletjes als: ballen gooien, spijkerbroekhangen, 
ringwerpen, spijkerpoepen, evenwichtsspel en nog 

veel meer.
De limonadekabouter staat klaar met een gieter vol 

(gratis) limonade. Ook is er suikerspin te koop. 

Meedoen aan de spelletjes kost voor leden € 0,50 
en voor niet-leden € 1,00 (lidmaatschapskaart 

meebrengen).

 

LivemuziekOok ouders zijn van harte welkom op ons 
terras; u kunt hier, zoals gebruikelijk, van 

een hapje en een drankje genieten. 
De livemuziek wordt, van plm.  

11.30 – 16.30 uur, verzorgd door  Braun Productiez.

Schminken of 
glittertattoo

Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen zich bij de partytent van Houtspelmaatwerk laten schminken of een glittertattoo laten zetten; ook daar zijn leuke spelletjes te doen. 

Het feest duurt tot ongeveer 15.00 
uur. 

Bij slecht weer zal een alternatief 
binnenprogramma georganiseerd 
worden.

De tijdens het feest gemaakte foto’s 
zijn kort daarna te vinden op de 
website: www.oostelaar.nl 
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Wijkplatform De Laar 

vergaderdata van het bewonersoverleg in 2016
• woensdag 25 mei 
• woensdag 21 september 

• woensdag 23 november 

De vergaderingen vinden plaats in de bijbouw van boerderij  
De Kroon, Randweg 2, 6845 AC Arnhem. Aanvang 19.30 uur.

“De Laar” is ook te volgen op Facebook en Twitter  
@delaararnhem en via de website www.delaararnhem.nl

Eind vorig jaar is, na een wijkgespreksavond in 

boerderij De Kroon, een “Wijkactieplan de Laar” 

opgesteld, waarin o.a. tien prioriteiten voor de 

wijk zijn benoemd. Onderwerpen, die de bewo-

ners belangrijk vinden om aan te pakken in hun 

leefomgeving, zie de website: http://www.delaar-

arnhem.nl/Wijkplatform/Wijk_Actie_Plan_(WAP) 

Daarnaast zijn er tal van punten ingebracht op 

deze gespreksavond, welke wij in een bestand 

gebundeld hebben en waarop door de afdeling 

Openbare Ruimte van de Gemeente een reactie 

is gegeven. Deze lijst is in eveneens te zien op de 

website van De Laar. 

Mocht u naar aanleiding van deze lijst nog vra-

gen en/of opmerkingen hebben, dan adviseren 

wij u om hierover contact op te nemen met de 

gemeente Arnhem, tel. 0900-1809.

Het wijkactieplan is inmiddels, samen met de 

andere wijkactieplannen, door het College van 

burgemeester en wethouders gezien en zal door 

het wijkteam Leefomgeving voor de volgende 

vergadering van het wijkplatform geagendeerd 

worden (woensdag 25 mei). 

Overdracht wijkregisseur

Met de komst van het wijkteam Leefomgeving 

de Laar is per 1 januari de specifieke rol van de 

wijkregisseur komen te vervallen. In uw wijk werd 

deze functie vervuld door Paulien Toonen. De 

taken zijn overgedragen aan het wijkteam Leef-

omgeving. Het integreren van deze taken resul-

teert in de vernieuwde werkwijze, genaamd ‘Van 

Wijken Weten’.

Met vriendelijke groeten, Wijkplatform De Laar

Hallo bewoners uit De Laar
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Open repetitieavond BinnenStadsKoor Arnhem.
Kom én zing mee op vrijdag 
15 april, 20.00 – 22.15 uur

Vrijdagavond is onze vaste zangavond, 
dan repeteren we onder de energieke 
leiding van onze dirigent Mathijs Dub-
beldam. Het BinnenStadsKoor zingt al 
meer dan 30 jaar vanuit de betrokken-
heid met de samenleving. Het reper-

toire bestaat uit vierstemmige wereld-
muziek, maatschappelijk betrokken 
liederen, sfeer- en gelegenheidsmuziek 
en liturgische koorwerken.
Wij, 20 koorleden, zijn op zoek naar 
enthousiaste mensen die ons koor 
willen versterken.
De open repetitieavond (in basisschool 
“de Sterrenkring”, Blekerstraat 2 te 

Arnhem) is dé gelegenheid om eens 
kennis te maken met ons koor.

Verdere informatie kun 
je lezen op onze website 
www.binnenstadskoor.nl
Heb je dan nog vragen: 
mail naar  
info@binnenstadskoor.nl

Help, wij willen mannen!
Help ons aan zin-
gende mannen, de 
dames hebben aan 
deze jongens niet 
genoeg!!

Wij zijn de mannen 
en vrouwen van koor 
Eigen Wijs uit Elst, 
o.l.v. Fons van Gorp.
Wij zingen met veel 

plezier, van pop tot lichte muziek, a 
capella en begeleid, van cabaret tot 
serieus, in verrassende arrangementen!

Kijk op onze site:  
www.kooreigenwijs.nl en kom een 
avond mee repeteren om te horen, 
zien en ervaren of wij bij elkaar passen.

Hebt u een goed idee voor uw wijk? 
Doe mee en win de wijkprijs!
De Wijkprijs is een geldprijs om 
nieuwe, vrijwillige activiteiten van 
bewoners te ondersteunen en te belo-
nen. Want activiteiten dragen veel bij 
aan prettig wonen en leven in de wijk. 

Organiseert u een activiteit voor uw 
wijk of heeft u plannen daarvoor? Bij-
voorbeeld een groepsapp of telefoon-
cirkel voor meer onderling contact? Of 
gaat u aan de slag met een groep jon-
geren of zorgt u samen met uw buren 
voor een fikse opknapbeurt? Misschien 

maakt u een kunstwerk waar iedereen 
in uw wijk van kan genieten? Kijk dan 
op onderstaande website of uw plan-
nen voldoen aan de voorwaarden voor 
de wijkprijs.

Ideeën insturen
Vanaf 15 mei t/m 25 juli kunt u online 
inschrijven voor de wijkprijs op www.
arnhem.nl/wijkprijs . De vijf beste 
ideeën worden beloond met een 
Wijkprijs, die kan oplopen tot wel 
€ 3.000,-. 

De uitreiking is op 20 oktober 2016 in 
het stadhuis.

Wie kiest?
Een deskundige jury kijkt welke inzen-
dingen aan de voorwaarden voldoen. 
De initiatiefnemers daarvan mogen 
zich op donderdagavond 20 oktober 
op een markt presenteren. Zij dingen 
allen mee naar de prijzen. De inwoners 
die de markt bezoeken kunnen die 
avond stemmen en bepalen zo wie de 
prijswinnaars worden. 

Koor All Friends zoekt mannen
Op dinsdag 10 april van 20.00 – 22.00 
uur houdt koor All Friends een open 
repetitie-avond in basisschool ’t Start-
blok, Venlosingel 212 in de Laar Oost.

Mannen, die in een koor willen zin-
gen, kunnen ervaren hoe een repetitie 
verloopt en krijgen een indruk van het 
repertoire. Wie wil mag gelijk meezin-
gen!

Koor All Friends bestaat uit ruim dertig 
mannen en vrouwen en zingt pop-

nummers, zoals Angels van Robbie 
Williams, Happy van Pharell Williams 
of Julia en Henk Westbroek. Het koor 
treedt af en toe op en geeft eens in de 
twee jaar een groot concert met band. 
Marja Stoter is de bevlogen dirigent.

Kijk voor meer informatie, foto’s en 
audio op www.koorallfriends.nl . Aan-
melden voor de open avond kan via 
koorallfriends@gmail.com.

Foto: Peter Arends shots&scenes.nl
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Vierdaagsebos krijgt eigen wandeltocht en monument
Wandeltocht in vorm van klavertje vier door Park 
Lingezegen
Het Vierdaagsebos in Park Lingezegen krijgt een eigen wan-
deltocht in de vorm van een klavertje vier. Omdat de tocht 
vier verschillende afstanden kent, is deze zowel voor gezin-
nen met kinderen als voor ervaren (Vierdaagse)wandelaars 
een leuke uitdaging.

De eerste editie van de Vierdaagsebos Wandeltocht wordt 
op zondag 17 april gelopen. Op die dag wordt ook een in 
design uitgevoerd naambord bij het bos op artistieke wijze 
feestelijk onthuld. De onthulling wordt gedaan door Toon 
van Asseldonk, burgemeester van Overbetuwe, en Marianne 
Schuurmans, burgemeester van Lingewaard. Beide burge-
meesters worden welkom geheten door Johan Willemstein, 
marsleider en voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE en door 
Ron Adriaans, voorzitter van Stichting 100ste Vierdaagse. 
Om 11:00 uur knippen de burgemeesters de ‘verpakking’ 
open, waarna basisschoolkinderen die meedoen aan de 
100ste Vierdaagse het monument ‘uitpakken’. 

Vergroening en verduurzaming
Het Vierdaagsebos werd in 2014 aangeplant tijdens de Nati-
onale Viering Boomfeestdag in Park Lingezegen, het nieuwe 
landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Ieder jaar 
lopen de Vierdaagse-deelnemers op de eerste wandeldag – 
de Dag van Elst - door dit nieuwe park. 
In het kader van ‘vergroening’ en verduurzaming worden 
langs alle parcoursen door Stichting DE 4DAAGSE groen-
projecten aangelegd. Het Vierdaagsebos (bijna drie hectare) 
is er daar één van en het bos symboliseert de band tussen 
wandelen en natuur. Tevens is het een groeiproject, dat aan-
geeft dat de 100-jarige Vierdaagse een evenement is met 
een bloeiende toekomst. 

Wandeltocht door afwisselende landschappen
De Vierdaagsebos Wandeltocht bestaat uit vier verschil-
lende wandelroutes vanaf één centraal vertrekpunt bij het 
Vierdaagsebos, op de kruising tussen het RijnWaalpad en 

Breedlersestraat in Elst. De routes zijn 5, 7, 13 en 15 km 
lang en brengen de deelnemers steeds naar een andere 
hoek van Park Lingezegen – als de blaadjes van een klavertje 
vier. Combineren kan op allerlei manieren. De routes zijn 
in totaal 40 km, een ideaal parcours om te trainen voor de 
Vierdaagse, maar ook een leuke wandeling voor het hele 
gezin, steeds door wisselende landschappen.
Inschrijven en starten kan vanaf 8:00 uur. Deelnemers aan 
de Vierdaagsebos Wandeltocht kunnen gratis parkeren bij 
Intratuin Elst, op 5 wandelminuten afstand van het centrale 
inschrijfpunt bij het Vierdaagsebos. Deelname kost € 2,50 
per volwassene, kinderen betalen € 1,00. KWBN-leden krij-
gen op vertoon van hun lidmaatschapspasje € 1,00 korting.

Jubileumprojecten
De Vierdaagsebos Wandeltocht is één van de 
vele jubileumprojecten, die worden georgani-
seerd in het kader van de 100ste Vierdaagse, 
die van 19 tot en met 22 juli wordt gehou-
den. Zie voor een overzicht van alle projecten 
www.4daagse.nl .
Wijkteam Elden de Laar 

En dan ben je 18, financieel volwassen?
Tot je 18e verjaardag wordt er nog 
veel voor je geregeld. Je hebt een 
bijbaan, gaat naar school. Je hebt met 
je ouders afspraken gemaakt over je 
telefoonabonnement. En mogelijk 
heb je zelf al zak,-en kleedgeld om je 
eigen spullen te kunnen kopen. En dan 
ineens komt je 18e verjaardag. Hart-
stikke leuk natuurlijk. En het betekent 
gelijk een grote stap in je financiële 
onafhankelijkheid. Klinkt heerlijk, maar 
heb je het allemaal al geregeld?

Vanaf 18 jaar heb je een eigen zorg-
verzekering nodig. Wist je dat je 
mogelijk ook zorgtoeslag kan krijgen? 

Op www.toeslagen.nl kun je een 
proefberekening maken. Als je op 
jezelf gaat wonen, heb je soms ook 
nog recht op huurtoeslag. 
Ga je het redden met je inkomsten? Of 
houd je aan het einde van de maand 
een stuk maand over? Telefoon, uit-
gaan, sport en hobby’s kosten allemaal 
geld. Heb je studiefinanciering, verdien 
je genoeg bij. Zet het allemaal eens 
op een rij. Kom je tekort? Vraag of je 
extra kunt werken of vraag of wij je 
kunnen ondersteunen bij het zoeken 
naar werk en inkomsten.

En heb je een vakantie- of bijbaantje 

gehad het afgelo-
pen jaar? Vergeet 
dan niet om belastingaangifte te doen. 
Binnen een half uur verdien je zo 
gemiddeld € 250,- extra! Kan je vast 
goed gebruiken. 

Heb je nog meer vragen? Neem con-
tact met ons op. We komen graag met 
je in contact!

Wijkteam Elden de Laar
Aanwezig in Boerderij de Kroon op 
donderdagen van 13.00 tot 15.00 uur. 
www.zodoenwijhetinarnhem.nl
Telefoonnummer 088-2260000
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VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK 
 
 - beschikt over geschoolde vrijwilligers die u kunnen bezoeken, 
een luisterend oor bieden,o.a. als u  zich eenzaam voelt.   
Neem in dat geval contact op, bel 06 4837 7579 
 
HUMANITAS zoekt voor div. projecten extra vrijwilligers . 
Kijk op  www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/ voor vacatures . 
 
De vereniging HUMANITAS  is een vrijwilligersorganisatie.  
10.000 vrijwilligers bieden steun aan meer dan 35.000 mensen. 



ArnhemZuidst
ArnhemZuidst is een muziektheaterproject met 
de bewoners van Arnhem Zuid de hoofdrol. 
ArnhemZuidst duurt drie jaar. Ieder jaar doen 
er drie wijken mee. Een van de eerste wijken 
waarvan de bewoners meedoen aan Arnhem-
Zuidst is De Laar. De voorstellingen in De Laar 
zijn van 10 t/m 13 november 2016. 

Doe mee!
Bewoners kunnen meedoen als speler, als tijde-
lijk theaterdirecteur, als publieksbegeleider of in 
een van de rollen achter de schermen.
Spelers doen mee aan de voorstelling. Als acteur, danser, 
musicus of in een andere uitvoerende rol.
Tijdelijke theaterdirecteuren stellen hun huis/tuin/
winkel/balkon/zolder/kelder beschikbaar als tijdelijk theater 
(capaciteit minimaal 12 bezoekers).
Vrijwilligers helpen mee achter de schermen of zijn 
publieksbegeleider tijdens de voorstellingen.

Inschrijven via de website
Inschrijving is nu al mogelijk via de website:  
www.arnhemzuidst.nl. De inschrijving blijft open tot de 
informatiebijeenkomst op 8 september in Boerderij De 
Kroon. 

Samen iets moois maken
ArnhemZuidst wordt gespeeld door en voor bewoners. Bij 
mensen thuis, in winkels en tuinen, op balkons en op straat. 
De casting gaat verder dan bij een gewone voorstelling. Er 
is goede begeleiding en er zijn veel rollen te verdelen, zodat 
iedereen die wil meedoen een passende rol kan vinden. Het 
publiek krijgt leuke voorstellingen te zien en er ontstaan 
nieuwe verbindingen tussen de spelers. 
Deelnemers aan eerdere projecten, zoals Kamp&Geit, West-
Waarts en Spijkerkwarts, merkten dat meteen: “Ik vond het 
fantastisch om deel uit te maken van zo’n enthousiast en 
professioneel team. Van vreemden werden wij in no time 
een familie. In een paar weken stond er een echte voorstel-
ling, die mensen liet lachen en zelfs hier en daar ontroering 
teweeg bracht. Het was fantastisch om te doen.” “Je komt 
op een andere manier met je buurtbewoners in aanraking. 
Ook mensen die je niet of nauwelijks kent. Wat het bijzon-
der maakt is dat je deel uitmaakt van een groot project. 
Dat je na afloop met zijn allen naar het buurthuis gaat. Dit 

was echt iets gezamenlijks. Nu heb je weer een 
aanleiding om hoi te zeggen. Dat versterkt de 
band.” “Het is leuk om samen iets te maken. 
Het was heel goed georganiseerd. Je zag ook 
dat mensen op straat en in koffiehuizen mee 
gingen kijken. Die vroegen wat er ging gebeu-
ren. Die komen straks ook kijken.”

De wijk op een andere manier leren kennen
Het publiek leert de wijk op een andere manier 
kennen. “Wij hebben volop genoten van de 
enthousiaste optredens en de verrassende loca-

ties.” “Wat een verscheidenheid aan voorstellingen!” “Het 
was een geweldig leuke avond. Wat een actieve, creatieve 
mensen wonen hier.” “Wat een prestatie hebben de spelers 
neergezet. Ook enig om een kijkje te kunnen nemen bij 
mensen thuis.”

In kleine groepjes op pad
De voorstellingen zijn niet alleen leuk voor bezoekers van 
buiten de wijk, maar natuurlijk ook voor de buren van de 
spelers. Bezoekers vinden het vooral leuk dat zij de voorstel-
lingen in kleine groepjes zien. “Wat leuk om met een eigen 
gids in een groep naar de voorstellingen te kijken.” “Door 
dit samen in kleine groepjes te beleven krijg je contact. 
Tijdens het lopen naar de volgende locatie wissel je meteen 
ervaringen uit. Dat maakt deze voorstelling heel bijzonder.” 
“Ik woon nu bijna 10 jaar in deze buurt, maar voel me nu 
nog meer een inwoner. Nu ben ik echt ingeburgerd hier.” 
“Wat een leuke manier om je wijk beter te leren kennen.” 

Nieuwe contacten
“Ik deed vooral mee om wat meer contact in de wijk te krij-
gen. Op een leuke manier iets ondernemen met mensen die 
je nog niet kent. Je krijgt er heel veel energie van. Er komt 
heel veel levendigheid in de wijk en daardoor voel je je ook 
anders.” “Ik heb een paar mensen goed leren kennen en 
heel veel nieuwe gezichten gezien. Als ik nu door de buurt 
fiets zwaai ik naar veel meer mensen. En je groet elkaar op 
straat of in een winkel.” 
“Ik woon hier al meer dan twintig jaar maar had eigenlijk 
nooit zo veel gedaan in de buurt. Dit was een kans om op 
een andere manier mensen uit de buurt tegen te komen. Ik 
heb in een paar maanden veel nieuwe mensen ontmoet. En 
als je iets met ze deelt, heb je meteen een soort verdieping. 
Iedereen hielp elkaar.” “Leuk dat er zoveel herkenning bij 
elkaar is. Je groet elkaar alsof je wekelijks bij elkaar op de 
koffie komt.” “Vandaag alweer op straat aangesproken 
door iemand die ik niet ken.” “Het was ontzettend leuk om 
mee te doen!!”

Op de website (www.arnhemzuidst.nl) is meer te lezen over 
ArnhemZuidst.
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september
zondag 4

Treintje door de wijk
Tussen 12.00 en 16.00 uur rijdt er een treintje door De 
Laar Oost en West. Start is bij boerderij De Kroon. Ieder-
een kan gratis in dit treintje stappen. Leuk om de wijk 
eens op een andere manier te bekijken! De vertrektijden 
worden die dag bij de boerderij aangekondigd.

dag van De Laar
wordt weer een spetterend   evenement voor jong en oud! 

Van 11.00 – 16.00 uur is er veel te beleven rondom boerderij De Kroon en in het aangrenzende 
Bingelradepark. Het programma met alle activiteiten is nog niet helemaal rond. Kijk hiervoor in 
augustus op de website www.oostelaar.nl. Op diverse plaatsen in de wijk zullen tegen die tijd ook 
posters opgehangen worden. 

Draaimolen en springkussen
Kinderen tot 8 jaar kunnen een vrolijk rondje in de draai-
molen draaien en zich uitleven op het springkussen.

Hobbyisten
Woont u in De Laar en hebt u een leuke hobby die u met 
anderen wilt delen? U kunt voor € 7,50 een halve kraam 
huren om uw producten te promoten en te verkopen.
Etens- en drinkwaren zijn hiervoor uitgesloten. Voor 
opgave voor een halve kraam kunt u tot uiterlijk woens-
dag 31 augustus bellen: tel.nr. 381 88 57, op maandag 
t/m vrijdag van 12.00 – 18.00 uur.

Kleedjesmarkt voor kinderen
Kinderen kunnen hun overbodige speelgoed en andere 
spulletjes verkopen. Reserveren van een kleedje is wel 
noodzakelijk en is gratis. 
Je kunt tot uiterlijk woensdag 31 augustus bellen: 
tel.nr. 381 88 57, op maandag t/m vrijdag 
van 12.00 – 18.00 uur. 
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dag van De Laar
wordt weer een spetterend   evenement voor jong en oud! 

Terras met muziek
Het gezellige terras nodigt uit om te relaxen met een 
hapje en een drankje. De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door een dj, die met zijn “vinylmobiel” plaatjes uit 
vervlogen tijden draait. Hebt u zelf een oude langspeelp-
laat, waarvan u één of meerdere nummers nog een keer 
wilt horen? Breng deze mee!
Ook komt de ijscoman met lekker ijs naar de boerderij.

Scholen, bedrijven, sociale instellingen enz. 
presenteren zich
Op het terrein komen diverse (groepjes van) kramen, 
waar scholen, het Wijkplatform, boerderij De Kroon, 
sociale instellingen, bedrijven enz. uit de directe omgev-
ing zich presenteren. Wijkvereniging De Oostelaar pre-
senteert het programma voor het nieuwe seizoen.

Schminken
Voor een klein bedrag kunnen kinderen zich profes-
sioneel laten schminken door mensen van Houtspel-
maatwerk. 

Sardinië
Circolo Sardo “Amici Mediterranei” promoot met een 
optreden en een kraam met Sardijnse producten het 
eiland Sardinië. De stichting houdt kantoor in boerderij 
De Kroon.

Wensambulance
Doelstelling van de stichting is: mensen met een lang-
durige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre)termi-
nale levensfase kosteloos de uitvoering van een laatste 
wens aan te bieden.

Tot ziens op 4 september!
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wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

APR MEI JUNI
9 14 11

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

APR MEI
20 18

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.00 uur
Irene Baumann, 381 23 71

APR MEI
12 10
26 24

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

Kinderbingo 
14.00–15.30 uur 
kinderen 6 – 12 jaar 

SEP
half

Darten,
19.30 uur
Danny Buring, 06-45927177
DC.de.Kroon@gmail.com
www.dartclubdekroon. 
wordpress.com 
elke vrijdagavond 

Bestuur wijkvereniging De Oostelaar 
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
Tiny Sijbrandi, voorzitter 381 88 57 
Ineke Bretz, secretaris 06-31960079 
Bianca Buring,  
penningmeester 06-44594629 
Elvira Benerink, bestuurslid 
Anja Spanbroek, bestuurslid 
Bea van Steenbeek, bestuurslid

 Stef de Bont, bestuurslid 
Angéla Bruins, bestuurslid 
Bart Roelofs, bestuurslid

Bestuur Stichting Beheer  
boerderij De Kroon 
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
wijkcentrumdekroon@hotmail.com 
beheer/verhuur  
9.00-16.00 u. 381 00 69 
www.wijkcentrumdekroon.nl  
Jan Reiffers, voorzitter 381 17 97 
Rinze Sijbrandi,  
penningm. 381 88 57

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 14 381 08 00 
Zeelandsingel 40 381 69 96

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

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

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

Kantoor Hulpverlening 
Brabantweg 115 (Sporthal) 312 77 00

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

Raad voor de  
kinderbescherming 322 65 55

St. Thuiszorg  
Midden Gelderland 376 15 01

Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
 MFC Omnibus 

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

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

Dierenambulance 364 91 11
Basisscholen Venlosingel 

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

Peuterspeelzaal Moriaantje 

Randweg 2 (De Kroon) 383 00 67
Avonturenspeelplaats De Buitelaar 

Randweg 2 (De Kroon) 381 00 69
Gem. Openbare Ruimte 377 43 27
Servicelijn gem. Arnhem 0900-1809
Sita grofvuil ophaaldienst 446 04 90
Wijkteam Elden/De Laar
Voor vragen en ondersteuning rond opvoe-
den, zorg en welzijn en werk en inkomen.
www.zodoenwehetinarnhem.nl  

of 088-22 60 000.
Kantoor: “Eldenstaete”, Mr. D.U. Stikker-

straat 122 (boven de huisartsenpost).
Wijkplatform De Laar 

boerderij De Kroon,  
Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
Paul van der Borg,  
wnd. voorzitter  
delaararnhem@gmail.com 
website: www.delaararnhem.nl

Opbouwwerk (Rijnstad) 
Imke van Ophuizen 06-11512043 
imke@rijnstad.nl

Team Leefomgeving 
Noortje Ruisbroek 06-46737488 
noortje.ruisbroek@arnhem.nl

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

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

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

Bureau Zuid Groningensingel 94-96 
Gebiedsagent Johan Bruining

Brandweer 355 61 11
Noodgevallen 112

boerderij De Kroon

Maandag:
Yoga 18.45–19.45 uur
  20.30–21.30 uur
info:  Brigitte Raas tel. 06-26806398
  www.yogabrigitte.nl

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

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

Donderdag:
Wijkteam 13.00–15.00 uur
info: www.zodoenwehetinarnhem.nl
tel. 088-2260000
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Bouw en Timmerbedrijf M. Stegeman 
 
Stegeman Bouw en Timmerbedrijf is een bedrijf 
gespecialiseerd in kleinbouw. 
Staat voor kwaliteit en vakmanschap.  
Zie onze website: www.stegemanbouwbedrijf.nl  
 
Aan of verbouw van de woning. 
Erker, Kozijnen, Ramen, Deuren. 
Dakkapellen, Veranda΄s  of 
Renovatie. 
 
Landgraafstraat 34 -   6845 EC – Arnhem 
Tel   - 026-3817430 
Mob - 06-40239582 
Email-timmerbedrijfstegeman@planet.nl 
 
 

Gespecialiseerd in het repareren van 
consumentenelektronica voor de consument, 

detailhandel en importeurs 

Reparatie van Televisie, Laptops, 
Camcorders, DVD spelers, Hifi en Audio-

app., Car-stereo, Magnetronovens, 
Monitoren en LCD schermen. 

Santkamp 9 
(aanname balie) 
6836 BE Arnhem 
Tel.: 026 – 323 31 62 

Wij repareren 
  Buitengarantie alle bekende A-merken 
  Binnengarantie 

 Samsung,  Salora, Toshiba en Hitachi 

E-mail: info @ selectro.nl   
Internet: www.selectro.nl 
Ma t/m vr. 08.00 – 17.00 uur 

Bedrijventerrein Rijkerswoerd 
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Bedrijventerrein Rijkerswoerd 

Wassenaarweg 7 - vlakbij de Laar Oost
www.shksportcentrum.nl

2200 m² gezellig sportplezier

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

streetdance 7+ 
judo 5+ fit kid 10+

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

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

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

 ♦ 100 groepstrainingen 
per week

 ♦ Losse les vanaf € 6,–

 ♦ U betaalt vanaf 
1x trainen per week

 ♦ Proefmaand  
vanaf € 23,50

yoga

Donatie aan de wijkvereniging 

Wilt u geen lid worden, maar toch de 
wijkvereniging steunen met een financiële 
bijdrage? 

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

U kunt hierover mailen met onze 
penningmeester: 
penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
of uw bijdrage storten op girorekening  
NL07 INGB 0002 7430 54, 
onder vermelding van “donatie”.  

 Wijkvereniging De Oostelaar
    Randweg 2 

 6845 AC Arnhem 

-------------------------------------------------------------------------- 

Kerstfeest met het Leger des Heils voor ouderen en 
alleenstaanden

Voor alle ouderen en alleenstaanden houdt het Arnhemse Leger
des Heils op zaterdagmorgen 20 december van 10.00 uur tot 
ca. 13.30 uur een kerstfeest in het gebouw van het Leger des
Heils aan de Leidenweg 11-13 in de wijk Elderveld te Arnhem.

Er zal veel samenzang zijn en we mogen luisteren naar het zangkoor. De ochtend
wordt afgesloten met een lunch.

Alleen op woensdag 3 december kunnen er gratis toegangskaarten worden 
afgehaald tussen 10.00 en 13.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de 
Leidenweg.

U kunt de Leidenweg bereiken met openbaar vervoer, lijn 4, 5 of 6, uitstappen bij de 
halte Hillegomweg in Elderveld.

Tijdens het uitreiken van de kaarten is er voor iedereen een kopje koffie.
Voor informatie of telefonisch kaarten bestellen kunt u bellen met 442 30 78 of
381 79 24.



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

H4DMEDIA WERKT VOOR U!

• Relatiegeschenken (met opdruk) • Media (reclamecampagnes, drukwerk) • Marketingadvies • Uitgeverij (folders en h.a.h. Kranten)                     

Wij zijn gespecialiseerd  
in het  maken van allerlei  soorten 

 drukwerk, het ontwerpen van 
 websites, webshops, reclame

campagnes. 

Wij werken vooral voor MKB 
ondernemers, winkeliers

verenigingen, sportverenigingen etc.

Beginnende bedrijven adviseren wij 
graag op gebied van marketing en 

reclame.

Bel voor voor informatie: 
06 23 814 195 
of mail uw vragen naar:  
info@h4dmedia.nl
Bezoek onze website: 
www.h4dmedia.nl                      

Hoensbroekstraat 94 
6845 DP Arnhem


