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Bouw en Timmerbedrijf M. Stegeman

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

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

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

  

 
 

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

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

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

Reserveren gewenst / niet geldig op feestdagen

Nieuw “Fong Sho”

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

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

Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur
Tijdens onze openingstijden kunt telefonisch bestellen.
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Van de redactie
Een nieuw seizoen met nieuwe activiteiten en initiatieven. Dat is zeker te merken 
aan de hoeveelheid aangeleverde kopij. 

Als eerste wordt uw aandacht gevraagd voor de oproep voor een nieuwe voorzit-
ter voor de wijkvereniging, evenals voor een coördinator voor het wijkblad.  
Als reactie op de melding van de gemeente Arnhem over een nieuwe duurzaam-
heidslening (o.a. op zonnepanelen) voor woningeigenaren heeft BuurtZon een 
actie opgezet voor zonnepanelen voor álle bewoners van Arnhem. In oktober 
wordt weer de halfjaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden, een 
mooie gelegenheid om overbodige spullen van uw kinderen te verkopen en 
ook om weer leuke dingen te kopen. Verder is er een interessant interview met 
Marion Klomp over de zorgboerderij. Bewoners van de Baakhovenstraat laten 
zien wat eigen initiatieven, met hulp van budget van het wijkplatform, voor resul-
taat kunnen opleveren. Wilt u creatief bezig zijn dan kunt u zich inschrijven voor 
de cursus mandala tekenen of voor de najaarsworkshop.

Dit is slechts een greep uit de te lezen artikelen in dit wijkblad. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. We hopen in het 
volgende wijkblad hier meer over te kunnen vertellen.

Veel leesplezier,
Ineke

Van de voorzitter
En zo is het alweer september geworden en hebben we de zomer achter ons 
gelaten. Maar ook het komende najaar biedt ons weer volop nieuwe mogelijkhe-
den. Het activiteitenseizoen is gestart en u kunt er de komende maanden wellicht 
aan mee doen.

Zoals u waarschijnlijk wel hebt gemerkt in het afgelopen jaar is er behoorlijk 
wat commotie geweest over het voortbestaan van boerderij de Kroon. Daar is 
inmiddels wel wat duidelijkheid over. De Kroon blijft als WIJKCENTRUM gewoon 
bestaan. Wel ziet het er naar uit dat per januari 2017 een andere huurder het 
gaat huren van de gemeente Arnhem. Wie dat zal zijn is nog niet bekend. Wel is 
ons als wijkvereniging toegezegd dat wij, zoals vanouds, ruimtes kunnen blijven 
huren voor het uitvoeren van onze activiteiten. Dit wordt door de onderhande-
laars van de gemeente naar de nieuwe huurder als voorwaarde meegenomen.  
Er gaat natuurlijk wel iets veranderen, ook voor ons, maar dat hoeft geen belem-
mering te zijn voor een eventuele samenwerking met de nieuwe huurder. Wie de 
nieuwe huurder ook gaat worden, voor de wijkvereniging is er niets aan de hand 
en wij kunnen onze nieuwe en vaste activiteiten blijven uitvoeren. 

De tijd begint te dringen voor wat betreft het zoeken naar een nieuwe voorzitter. 
In februari van dit jaar heb ik aangegeven, dat ik nog één jaar voorzitter wil zijn. 
Een jaar leek lang genoeg om iemand te vinden, die het voorzitterschap over wil 
nemen. Helaas is er nog niemand gevonden. Ergens moet er toch een man of 
vrouw zijn, die zich hiertoe aangesproken voelt? Laat het maar weten als jij die 
persoon denkt te zijn!

Met vriendelijke groet,
Tiny

Nr. 4, September 2016
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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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Gezocht: een coördinator voor wijkblad de Oostelaar

De coördinator is het aanspreekpunt 
voor twintig bezorgers, die er voor 
zorgen dat de Oostelaar zes maal per 
jaar bezorgd wordt bij alle bewoners in 
de Laar Oost.

De wijkbladen worden door de druk-
ker in dozen aangeleverd bij boerderij 
De Kroon. Op zaterdagochtend komt 
degene, die de wijkbladen naar de 
bezorgers brengt, deze ophalen. Als 
coördinator ben jij daarbij aanwezig; 
in ongeveer een half uurtje is alles 
gereed. Daarna worden de dozen uit-
gezet bij de twintig bezorgers.
De wijk is opgedeeld in kleine wijkjes. 

Dit staat allemaal op papier en wisselt 
niet onderling. Mocht er door omstan-
digheden een bezorger (tijdelijk) uitval-
len dan kun je een beroep doen op de 
reservebezorgers.

Ook worden er een aantal extra dozen 
afgeleverd bij de COOP in de Laar 
West. it systeem werkt al jaren feilloos; 
er is alleen een nieuw aanspreekper-
soon nodig.

Voor informatie of aanmelden kun je 
contact opnemen met Tiny, 
tel. 381 88 57.

Voorzitter zijn van een heel actieve wijkvereniging is een interessante, afwisselende 
en leuke vorm van vrijwilligerswerk. Zoals ik al afgelopen februari tijdens de 
algemene ledenvergadering bekend heb gemaakt, stop ik in 2017, na vele jaren,  
als voorzitter. 
Daarom een

Vacature voorzitter  
wijkvereniging De Oostelaar

Een korte omschrijving van een aantal activiteiten:

• het leggen van contacten met bijvoorbeeld 

Siza, sociaal wijkteam, team leefomgeving, 

SWOA en wat er zich verder voordoet

• het leggen van verbindingen op allerlei 

gebied, actief meedenken en meedoen om 

de leefbaarheid in de wijk zo mogelijk te 

optimaliseren

• één keer per maand de bestuursvergadering 

voorbereiden en voorzitten

• aanspreekpunt (soms ook de kop van jut) 

zijn voor zowel de wijkbewoners als voor de 

vrijwilligers van de wijkvereniging

Dit alles maakt de functie van voorzitter zeer afwisselend en veelzijdig.

Denk je dat dit wel bij jou past, neem dan gerust contact met mij op  

voor meer informatie (telefoon: 381 88 57).

Met vriendelijke groet, Tiny 

Kinderklub 
In verband met de zeer geringe 
belangstelling hebben we begin dit 
jaar besloten de wekelijkse kinderklub 
op de woensdagmiddag stop te zet-
ten. 
Heel erg jammer dat we deze activi-
teit, na zoveel jaren, moeten stoppen. 
Maar blijkbaar zijn er op de woens-
dagmiddag heel veel andere activitei-
ten voor kinderen.  
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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 
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Cursus mandala tekenen voor beginners

Ben je ook enthousiast geworden door de mooie mandala-
tekeningen die je zelf kunt inkleuren? Nog leuker is het om 
een mandala zelf te ontwerpen. Dat is echt niet moeilijk. 
Als je eenmaal begint kan het zelfs verslavend worden om 
steeds weer nieuwe vormen te maken. 

Een mandala is een cirkel in beweging en de cirkel is een 
sterk symbool. Het bevat het licht en de levenskracht. Hier 
kan op diverse vrije manieren invulling aan gegeven wor-
den. Het ontwerpen van een mandala werkt rustgevend en 
ontspannend. Vaak krijg je door het “doen” vanzelf nieuwe 
ideeën en inzichten. 
Als je het luchtiger wilt zien is het tekenen en inkleuren van 
mandala’s gewoon erg leuk om te doen. 

Ook besteden we aandacht aan het tekenen van zendala’s 

(of zentangles). Bij 
deze techniek worden 
vormen lijn voor lijn 
opgebouwd. Eenvou-
dige tangles of patro-
nen worden gecombi-
neerd op een manier 
die van tevoren niet 
vaststaat. De tekening 
kan zodoende alle 
kanten opgaan, maar kan ook onderdeel uitmaken van een 
mandala.

De cursus bestaat uit tien lessen, waarin de verschillende 
mogelijkheden voor het maken van mandala’s behandeld 
worden. Uiteraard is het de bedoeling dat je thuis het werk-
stuk afmaakt. Bij voldoende belangstelling kan er eventueel 
een vervolgcursus komen.

De kosten bedragen € 20,00 voor tien lessen, ineens te 
betalen bij de eerste les.
Wij zorgen voor papier; breng je eigen tekenspullen mee. 
Op de website www.oostelaar.nl kun je vinden wat je als 
basis voor deze cursus nodig hebt.

wanneer: maandagmorgen om de 2 weken
start: 19 september,  
 daarna alle even weken t/m 6 februari 2017
 (m.u.v. de kerst- en nieuwjaarsperiode) 
kosten: € 20,00, incl. koffie of thee
tijd: 10.00 – 12.00 uur
plaats: deel II, boerderij De Kroon, Randweg 2
organisatie: wijkvereniging De Oostelaar
opgeven: tot uiterlijk 15 september
bij: Elvira Benerink, tel. 381 85 56 of
 Ineke Bretz, tel. 06-31960079

Najaarsworkshop
Pompoenen en herfst zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Dit keer gaan we echter niet met een echte pompoen 
werken, maar maken we er zelf een van mos en salim. 
De basis is een bol papier, omwikkeld met folie om vocht 
tegen te houden. Hierop is spagnum en plaatmos bevestigd. 
Met salimtakken wordt vervolgens vorm gegeven aan de 
pompoen. Verdere decoratie kan bestaan uit takjes en wat 
klimop. De pompoen kan zowel binnen als buiten neergezet 
worden.

Wanneer: dinsdag 18 oktober
Waar: zolder boerderij De Kroon
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar
Kosten: € 12,50 voor leden en
 € 17,50 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 13 september t/m 4 oktober
 Ineke Bretz, tel. 06-31960079
 Tiny Sijbrandi, tel. 381 88 57

Bij niet tijdige afzegging (48 uur voor aanvang) worden de 
kosten in rekening gebracht. Je kunt de materialen dan 
(laten) halen om thuis het werkstuk te maken.
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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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Arnhemse woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren 
kunnen vanaf 1 juli van dit jaar opnieuw een duurzaam-
heidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen 
en de aanschaf van zonnepanelen. Particuliere woningeige-
naren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- 
lenen tegen een aantrekkelijke rente. Deze is momenteel 
1.6 %. Voor de lening is vanuit het programma New Energie 
made in [Arnhem] € 1.000.000,- extra beschikbaar. Met de 
regeling wil de gemeente energiebesparing en het opwek-
ken van duurzame energie op daken stimuleren.

Met het extra budget voor de duurzaamheidslening, dat in 
samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten wordt aangeboden, kunnen naar 
verwachting 150 leningen worden verstrekt. Anja Haga: 
“We hopen dat de lage rente het investeren in energiebe-
sparing en zelf opwekken van energie extra aantrekkelijk 
maakt. De gemeente Arnhem streeft naar jaarlijkse bespa-
ring van 1,5 % per jaar en een duurzame energieproductie 

van 14 %. Dat moet in 2020 bereikt zijn. Het gebruik van 
zonnepanelen draagt hieraan bij.“

Particuliere woningeigenaren die belangstelling hebben voor 
de duurzaamheidslening 2016 vinden meer informatie op 
www.arnhem.nl/energie. Daar zijn ook de aanvraagformu-
lieren te downloaden. Bij het Energieloket van Rijn en IJssel 
Energie Coöperatie kunnen zij terecht voor onafhankelijk 
advies over zonnepanelen en voor hulp bij het invullen van 
de aanvraag. De aanvragen voor de leningen worden in 
volgorde van binnenkomst beoordeeld en afgehandeld en 
er geldt op=op. Op www.zonatlas.nl/arnhem kunnen parti-
culiere woningeigenaren in één oogopslag zien of hun dak 
geschikt is voor het opwekken van zonne-energie en het 
plaatsen van zonnepanelen. 

Nieuwe duurzaamheidslening voor  
energiebesparing en zonnepanelen

Samen zonnepanelen in Arnhemse 
buurten.  Meedoen? 
Alle Arnhemse huurders én huizen-
bezitters kunnen nu lid worden van 
BuurtZon Arnhem en zo samen met 
wijkgenoten zonnestroom opwekken. 
Per lid worden er tien zonnepanelen 
op daken van Volkshuisvesting gelegd. 

Oud PvdA-wethouder Hoeffnagel als 
voorzitter
Voorzitter van de vereniging (in 
oprichting) is oud-PvdA-wethouder 
Willem Hoeffnagel: “Ik ben blij dat álle 
Arnhemmers mee kunnen doen, en 
dat twee burgers dit initiatief hebben 
genomen. Een woningcorporatie kan 
het niet alleen vanwege de regels. 
Volkshuisvesting stelt daarom belange-
loos haar daken ter beschikking.” 

BuurtZon Arnhem in het kort 
• Iedere Arnhemmer kan gratis lid 

worden en meedoen.
• Voor elk lid komen er panelen op 

een dak in de eigen wijk of in een 
aangrenzende wijk. 

• Geen inleg of contributie. Elk 
moment boetevrij opzegbaar.

• Budget Energie neemt de opge-
wekte energie af en energieleveran-
cier voor de leden. Budget Energie 
kwam als beste uit de selectie, 
waarbij ook Volkshuisvesting 
meekeek. 

• De meeste huishoudens besparen 
elk jaar tussen €130,- en €250,-.

• Met de opbrengst van de verkochte 
stroom worden de panelen afbe-
taald.

• Er blijft dan per lid nog zo’n € 60,- 
per jaar over. 

• Leden lopen geen enkel risico. 
• Ook heeft BuurtZon goede afspra-

ken gemaakt voor een veilige over-
stap. 

Meer info: 
www.BuurtZonArnhem.nl of  
info@buurtzonarnhem.nl 
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

doen wat we geloven

Welkom bij het Leger des Heils
LEIDENWEG 11-13 • 6843 LA  ARNHEM • (WIJK ELDERVELD)

Iedere zondag samenkomst om 
10.00 uur (9.45 uur voorzang) kinder-
oppas aanwezig om 10.30 uur kinder-
nevendienst

Iedere dinsdag, woensdag en vrijdag-
middag is onze 2e hands kledingwinkel 
geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur aan 
de Hoefbladlaan 38.
U kunt daar ook kleding afgeven.

Iedere maandag, woensdag en vrijdag 
open huis en Raad en Daadbalie van 
10.00 uur tot 12.00 uur.

Een kopje koffie of thee drinken, een 
praatje maken en anderen ontmoeten!
Iedere maand bijzondere activiteiten
Bijvoorbeeld “Vakantie Kids Club”,  
Crea-groep, Seniorenclub, Bijbelstudie 
enz.

Meer weten? 
Kom langs of bel: 026-44 23 078
of winkel 026-20 00 145
Bezoek ook onze website:  
http://korpsinarnhem.legerdesheils.nl

http://www.facebook.com/ldhkorpsarnhemnarnhem
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Veteranen Inloophuis Arnhem
Het Veteranen Inloophuis Arnhem draait al enige tijd in 
Arnhem. In de opstartfase maakten wij gebruik van een deel 
van een gebouw van de volkshuisvesting Arnhem. Na een 
korte opstartperiode, waarbij we een grote groep vrijwilli-
gers om ons heen hebben verzameld, zijn we verhuisd naar 
een kerk aan de Johan de Witlaan. Daar hebben we veel 
bezoekers mogen ontvangen. Ook had het inloophuis daar 
een buurtfunctie waarbij wijkbewoners gezamenlijk koffie 
konden komen drinken.

Sinds december 2015 hebben wij een onderkomen kunnen 
vinden op het terrein van “Arnhems Buiten”, dit is het voor-
malige Kema terrein. Midden in de natuur staat het gebouw 
H01 waarbij wij in het kader van leegstandsbeheer van de 
benedenverdieping gebruik mogen maken.

Wat doet het Veteranen Inloophuis Arnhem nou precies en 
wat is het?
Wij zijn een non-profitorganisatie, die aan veteranen, hun 
partners, gezinsleden en geïnteresseerden een ontmoe-
tingsplaats aanbied. Het is een inloophuis voor iedereen die 
een kopje koffie of thee wil drinken ter ontspanning. Wij 
draaien volledig op vrijwilligers en krijgen geen subsidie van 
Defensie en overheid.

In het pand zijn slaapkamers aanwezig voor veteranen, die 
even een time-out nodig hebben. Samen met de vrijwilligers 
en de daarvoor opgeleide nullijns-ondersteuning wordt er 
voor gezorgd dat de veteranen, die hulp nodig hebben, 
worden doorverwezen naar onder andere de maatschap-
pelijke hulp, De Basis in Doorn. Er wordt geprobeerd deze 
veteranen weer volwaardig mee te laten draaien in onze 

maatschappij. Het inloophuis vormt een schakel tussen 
de hulpbehoevenden en de aanbieders van zorg en maat-
schappelijke ondersteuning. Om er voor te zorgen dat deze 
mensen een vorm van vrijetijdsbesteding hebben is er een 
hobbyruimte, waar de creatieve geest gebruikt kan worden 
voor enkele projecten, zoals houtbewerking, schilderen en 
het maken van verkoopbare spullen. In het gebouw is ook 
een militaire dumpwinkel aanwezig, waar veel spullen te 
koop worden aangeboden, zoals oude militaire kleding.  
Ook is er een kledingbank aanwezig, waar goede tweede-
hands kleding gekocht kan worden om zo inkomsten te 
ontvangen voor de benodigde spullen.

Er worden om de maand activiteiten georganiseerd voor 
veteranen uit heel Nederland, zodat deze veteranen een 
plek hebben om samen bij te kletsen en om oude vriend-
schappen weer aan te halen en nieuwe vrienden te leren 
kennen.

Het Veteranen Inloophuis Arnhem is geopend
op dinsdag t/m donderdag: van 9.30–16.00 uur en 
op vrijdag: van 9.30–16.00 uur en van 19.00–23.00 uur; 
op zaterdag: iedere 1ste zaterdag van de maand  
van 11.00–16.00 uur 
 
Adres: Utrechtseweg 310, gebouw H01, 6812 AR  Arnhem.
Voor crisis- en noodopvang zijn wij 24 uur per dag bereik-
baar op het volgende nummer: 06-49070896

Wij nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen 
nemen!

Veteranen leggen bloemstuk bij het monument  
op de Jonas Daniël Meijerplaats.
Dit jaar voor het eerst heeft het bestuur van de stichting 
“Veteranendag Arnhem”, als blijk van dankbaarheid voor 
de overleden veteranen, een groot bloemstuk gelegd bij het 
monument bij de kerk. Met medewerking van Combiplant 
uit de Laar Oost konden wij dit gesubsidieerd doen.
De in oprichting zijnde stichting heeft tot doel een brug te 
slaan tussen de jonge en de oude veteraan in Arnhem. Wij 
als bestuur proberen contact te maken met veteranen, die 
graag anderen willen ontmoeten en eventueel hun ervarin-
gen willen delen met elkaar.
Er zijn zo 2100 veteranen in Arnhem en omgeving. In de 
Laar en Elden ongeveer 120.
Heel Nederland heeft inmiddels wel gehoord van de vete-
raan, maar staat niet direct stil bij het feit dat het ook de 
jonge meiden en knullen kunnen zijn, die vandaag zijn of 
worden uitgezonden op missies. Ook iemand, die nu nog in 
werkelijke dienst is, heeft dan de status van veteraan. Het 
zijn dus niet alleen de mensen die in Korea of Indië hebben 
gevochten.

In september gaan wij een open dag organiseren in samen-
werking met Landgoed Bronbeek.

Mocht je dit interessant vinden zoek ons eens op. Je kunt 
ons vinden op: www.Veteranendag-Arnhem.nl

Met vriendelijk groeten,
namens het bestuur,
Ton Baars
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Iets verloren of gevonden?
Het is nu nog makkelijker voor inwoners en bezoekers van 
Arnhem om verloren voorwerpen terug te vinden én om 
gevonden voorwerpen online te registreren. 
De gemeente Arnhem is hiervoor de samenwerking aan-
gegaan met iLost, een leverancier van software voor het 
managen van gevonden voorwerpen. Een overzicht van de 
gevonden items in de gemeente Arnhem is 24 uur per dag 
beschikbaar via www.arnhem.nl/verlorenofgevonden. De 
eigenaar kan zijn of haar verloren object direct claimen en 
uiteindelijk ophalen in het stadhuis of kiezen om het te laten 
bezorgen. Wanneer een voorwerp gevonden is, kan dit ook 
online geregistreerd worden. Men hoeft niet meer naar het 
stadhuis om het af te geven. Dit scheelt tijd voor de vinder 
en sneller resultaat voor de persoon die iets verloren is.
Hanneke Stegweg van iLost: “De kracht van deze samen-
werking ligt voor een groot deel in het netwerk waarbinnen 
de gemeente Arnhem zich bevindt: ook de aangrenzende 
gemeenten Nijmegen, Ede, Wageningen en Zevenaar 
maken gebruik van iLost, evenals de regionale busvervoer-
der Syntus. Nu Arnhem zelf live is en straks ook de lokale 
musea iLost zullen gebruiken, vergroot het de kans op 
terugvinden van een voorwerp door een inwoner of bezoe-
ker aanzienlijk.”

Hans van Holstein van gemeente Arnhem: “Wij vinden 
het belangrijkste dat inwoners en bezoekers van Arnhem 
een grotere kans hebben op het terugvinden van verloren 
voorwerpen. Door een samenwerking met iLost verbetert 
de gemeente Arnhem haar dienstverlening. De verliezer kan 
dag en nacht bekijken of zijn of haar voorwerp gevonden is. 
Voor de vinder is het eenvoudig om het voorwerp online te 
registreren.”

Budgetcheck helpt schulden 
voorkomen 
Mensen kunnen te maken krijgen met een inkomensdaling 
wanneer ze bijvoorbeeld werkloos worden, gaan scheiden 
of hun partner verliezen. 
Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben vaak grote gevol-
gen voor het budgetplaatje. Wanneer dit niet goed opge-
vangen wordt, liggen schulden op de loer. Via het project 
Budgetcheck biedt Rijnstad inwoners van Arnhem advies om 
financiële problemen te voorkomen. 

Doel en werkwijze
Doel van dit project is om schulden te voorkomen. Mede-
werkers van Rijnstad bieden inwoners van Arnhem één of 
twee persoonlijke gesprekken aan. 
Allereerst wordt het inkomen beoordeeld. Krijgt de inwoner 
wel alle voorzieningen waar die recht op heeft? Zo nodig 
vindt ondersteuning plaats bij het aanvragen hiervan. 
Vervolgens ondersteunt de medewerker de inwoner bij het 
maken van een budgetoverzicht en geeft een budgetadvies. 
Indien meer hulp nodig is, vindt verwijzing naar het sociale 
wijkteam plaats.

Aanmelden
Inwoners kunnen zichzelf aanmelden, maar ook wijkcoa-
ches, medewerkers van de sociale dienst, het UWV en 
andere hulpverleners kunnen inwoners direct digitaal aan-
melden voor Budgetcheck via het aanmeldingsformulier op
www.rijnstad.nl/budgetcheck .

Opheffing telefoonnummer  026 – 377 59 77 
(melding openbare verlichting)

Het gemeentelijke telefoonnummer voor melding openbare verlichting, 026 - 377 59 77, wordt opgeheven. De meldin-
gen kunnen vanaf nu via meldingknop op www.arnhem.nl worden gedaan. Bellen kan ook: 0900 – 1809.

Nieuws van de gemeente Arnhem
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Subsidieregeling Burgerkracht versoepeld

Inwoners kunnen gemakkelijker budget aanvragen; 
maximumbedrag verhoogd
De subsidieregeling Burgerkracht wordt verruimd en ver-
eenvoudigd. Het wordt gemakkelijker om een aanvraag 
te doen, en het maximumbedrag per aanvraag wordt ver-
hoogd. “Er blijft nu veel geld op de plank liggen, en dat is 
jammer”, zegt wethouder Anja Haga. “Er zijn voldoende 
Arnhemmers met ideeën, maar de regeling sloot er niet 
goed op aan. Dus passen we hem aan.”
1. De subsidieregeling ‘Burgerkracht Sociaal Domein’ 

bestaat sinds maart 2015 en stimuleert burgerinitiatieven 
die de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem 
versterken. Voorbeelden zijn een boodschappenservice 
voor ouderen of huiswerkbegeleiding voor probleemjon-
geren. Nu, na een jaar, blijkt dat van de twee miljoen die 
beschikbaar is gesteld, nog € 1.859.000 beschikbaar is.

2. Aanpassingen 
Het college heeft samen met betrokken bewoners en 
organisaties zoals de Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) de 
regeling geëvalueerd. Er is besloten de aanvraagproce-
dure gebruiksvriendelijker te maken, en de voorwaarden 
aan te passen. Zo kan in de toekomst tot maximaal 
25.000 euro in plaats van maximaal 10.000 euro aange-
vraagd worden. “Dit zal lang niet altijd nodig zijn”, aldus 
Haga. “Maar bewoners willen hele goede ideeën graag 
in de hele buurt uitvoeren en dan kan meer geld nodig 
zijn.” 

3. Daarnaast wordt het beschikbare subsidiebedrag 
gespreid beschikbaar gesteld in de jaren 2016 t/m 2019. 

Drie nieuwe sites over sport en bewegen
Vanaf 2017 breekt er een nieuwe, uitdagende toekomst 
aan voor Sportbedrijf Arnhem. We staan dan op eigen 
benen en krijgen de ruimte om verder uit te groeien tot een 
zelfstandige organisatie.

Maatschappelijk georiënteerd, zichtbaar aanwezig in 
buurten en wijken en toegankelijk voor alle Arnhemmers. 
We geloven in de kracht van het geweldige netwerk 
dat Arnhem biedt: onderwijspartners, verenigingen en 
sportaanbieders. Daarbij passen drie nieuwe sites.

• Speciaal voor Arnhemmers is er www.sportinarnhem.nl. 
Je vindt er alle sportactiviteiten in de stad en je kunt je 
mening geven over een sportclub of zien wat anderen 
van die club vinden;

• www.zwemmeninarnhem.nl laat zien hoe leuk het is om 
te zwemmen in de Arnhemse zwembaden en bevat infor-
matie over alle zwemproducten;

• www.sportbedrijfarnhem.nl is er voor partners, zoals 
scholen, verenigingen en huurders en bevat onder andere 
alle informatie over onze accommodaties en de manier 
waarop we werken.

Bestuurlijke fusie Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem 
en Stichting Beheer Rozet
Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem en Stichting 
Beheer Rozet zijn op 15 augustus 2016 bestuurlijk 
gefuseerd. De intentie hiertoe is eind 2015 uitgesproken. 
Zij gaan als Stichting Rozet verder onder één directeur-
bestuurder en één raad van toezicht. De gezamenlijke 
raden van toezicht zijn verheugd te kunnen melden dat zij 
mevrouw Jenny Doest (48) benoemd hebben in de functie 
van directeur-bestuurder van Stichting Rozet.

Rozet staat in de naam van de stichting uitdrukkelijk voor 
het gebouw én voor de samenwerking van de bibliotheek 
en het Kunstbedrijf in heel Arnhem. De organisaties zien 
de bestuurlijke fusie als meest passende vorm om de 
samenwerking vorm te geven en de doorontwikkeling 
van Rozet voort te zetten. Het doel is om deze krachtige 
culturele en educatieve voorziening voor Arnhem duurzaam 
te versterken. Het besluit om bestuurlijk te fuseren is 

gebaseerd op de resultaten van het onderzoekstraject 
Doorontwikkeling Rozet.

Jenny Doest directeur-bestuurder
De nieuwe directeur-bestuurder Jenny Doest is sinds de start 
van Stichting Rozet op 15 augustus met haar werkzaam-
heden begonnen. Zij is 48 jaar en heeft haar sporen 
verdiend bij het landelijke Kenniscentrum voor kleinschalige, 
ambachtelijke beroepsgroepen en opleidingen, vanaf 2011 
als algemeen directeur. “Werken aan ontwikkeling, een 
leven lang” noemt zij de rode draad in haar leven.

Nieuws van de gemeente Arnhem
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Wijkplatform De Laar 

vergaderdata van het bewonersoverleg in 2016
• 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 bewoners belangrijk vinden om aan te pakken in hun 
leefomgeving, zie de website:  
www.delaararnhem.nl/Wijkplatform/Wijk_Actie_Plan_(WAP) 

Daarnaast zijn er tal van punten ingebracht op deze 
gespreksavond, welke wij in een bestand gebundeld heb-
ben 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 vragen 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 was door het wijkteam Leefomgeving 
geagendeerd voor de vergadering van het wijkplatform van 
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 Pau-
lien Toonen. De taken zijn overgedragen aan het wijkteam 
Leefomgeving. Het integreren van deze taken resulteert in 
de vernieuwde werkwijze, 
genaamd  
‘Van Wijken Weten’.

Met vriendelijke groeten, 
Wijkplatform De Laar

Hallo,
bewoners uit De Laar

Muziek krijgt vleugels als je ’t samenspeelt
Misschien hebben jullie als wel eens van Jerry Bock 
gehoord? Hij was één van de meest succesvolle componis-
ten op Broadway. Zijn naam is relatief onbekend, maar zijn 
muziek kent waarschijnlijk iedere westerling.  
Wie kent er niet “If I were a rich man”? 
Lijkt het je leuk om dit samen te spelen in een orkest? Dan 
kun je terecht op onze musicaldag.
 
Op 8 oktober geeft Huismuziek Arnhem een 
musical workshop van de musical “The Fiddler 
on the roof”.

Je speelt die dag in één groot ensemble, geleid door een 
professionele dirigent, in dit geval Hester van Vliet. In 
samenspelen ontdek je de genoegens en de geheimen van 
musiceren, samen een musical spelen is nu eenmaal leuker.
Hester maakt je wegwijs in de wereld van de musical.  
De muziek krijg je ter voorbereiding thuisgestuurd, laat je 
verassen!!
Datum:  zaterdag 8 oktober 2016
Tijd:  van 11.00 uur tot 16.00 uur
Plaats:  Opstandingskerk, 

 Rosendaalseweg 505,  
 6864 KL Arnhem

Muziek: de muziek wordt digitaal toegestuurd.
Kosten: € 27,50 voor leden Huis muziek Arnhem,  € 32,50 

voor niet-leden
Niveau: gemiddeld.
Opgave  zo spoedig mogelijk bij het secretariaat Huismuziek 
Arnhem o.v.v. naam, adres, telefoon, instrument en e-mail 
(inschrijving is definitief na betaling).

Secretariaat Huismuziek Arnhem:  
tel.: 026 – 361 22 52,
arnhem@huismuziek.nl
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Kinderkleding en speelgoedbeurs NAJAAR/WINTER
Zoals u van ons gewend bent komt er op 1 oktober weer 
een tweedehands NAJAAR/WINTER kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in boerderij De Kroon.

Als u hier aan mee wilt doen zijn de volgende punten van 
belang.
• We houden de beurs in de bijbouw (peuterspeelzaal) van 

De Kroon.
• De verkoop is op zaterdag 1 oktober van 10.00–

12.00 uur.
• De inbrengers van kleding/speelgoed moeten een 

nummer opvragen en zelf thuis hun kleding en/of 
speelgoed prijzen. 

• Er mogen in totaal 50 stuks najaars- en winterkleding 
(vanaf maat 74) en/of speelgoed per nummer ingeleverd 
worden. Kleding moet heel en schoon zijn, anders wordt 
het geweigerd.

• Geen schoenen, alleen gymschoenen (binnen), 
regenlaarzen en snowboots.

• Wegens groot succes houden we ook tegelijk weer de 
speelgoedbeurs; ook hiervoor dient u, net als bij de 
kleding, een nummer aan te vragen.

• Bij twijfel: gewoon vragen!!

Let op: u mag op deze beurs kleding inleveren vanaf 
maat 74 en ook speelgoed en kleding samen.

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

Er is een vast aantal nummers te verkrijgen, dus: op = op!

Activiteiten wijkvereniging De Oostelaar 2e helft 
2016; data en tijden van de vaste activiteiten staan in de agenda (zie pagina 22)

bingo 50+

zaterdagavondbingo

Dag van de Laar: 
zondag 4 september

Sint Maartensoptocht: 
vrijdag 11 november

Sinterklaasfeest: 
zaterdag 19 november

kerstmarkt: 
zondag 11 december

creatieve workshops
(info in wijkblad no.5 en 6):

kerstcreatief: 
dinsdagavond 22 november

kerstworkshop: 
woensdagavond 21 december

breien voor goed doel

inloopmiddag en jokeren

badminton

Helpende handen 
gevraagd!

Om alle activiteiten goed uit te kunnen voeren is 

wijkvereniging De Oostelaar dringend op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers. Hebt u zin en tijd om bij onze 

activiteiten te komen helpen neem dan contact op met 

een bestuurslid of mail naar redactie@oostelaar.nl

Inleveren: vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur
Verkoop: zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
Afhalen restant: zaterdag 1 oktober van 17.30 tot  
18.00 uur
Hopelijk tot ziens, Anja Spanbroek en Astrid Fitsch
Voor het opvragen van een nummer en spelregels:
astrid-fitsch@hotmail.com of 06-21423836 op 
werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur.
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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.
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Een beeld zegt meer dan......................
Lange tijd hebben de bewoners van de Baakhovenstraat 
gedacht om hun flat eens een mooier aanzien te geven. 
Want de muren zijn erg groot en hebben een saaie uitstra-
ling.

Tijdens ons tweewekelijkse opruim-/schoonmaakmoment 
rondom de flat, (bewoners maken zelf schoon), had een van 
de bewoners een idee. Hij wilde met groen de zaak eens 
opfleuren. Waarom geen grote planten?

Via een verzoek tijdens een van de wijkplatformvergade-
ringen in boerderij De Kroon mocht er een idee worden 
ingediend. Er moest een goed plan worden gemaakt en ook 
worden gemotiveerd. Dankzij de heer Tabois (penningmees-
ter) mochten wij de firma Darthuizer, Oase Lease, opdracht 
tot levering geven.

Deze firma, vertegenwoordigd door Guido Janssen, gaf ons 
een prachtige brochure, waaruit wij mochten kiezen. Oase 
Lease heeft jarenlang ervaring in het plaatsen, permanent 
maar ook lease, op diverse locaties.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op drie verschillende soor-
ten grote plantenbakken, die rijkelijk voorzien zijn van 
diverse soorten. Een grote vrachtauto heeft ze gebracht en 
ook geplaatst. Nu worden de planten door onze bewoners 
bijna dagelijks van water voorzien, want we willen ze graag 
heel lang houden.

Een dank je wel voor de initiatiefnemers, de firma Oase 
Lease en ons Wijkplatform, want nu is het een mooi gezicht 
om naar onze flat te kijken.

Bewonerscommissie Baakhovencomplex

Nieuwe planning ArnhemZuidst De Laar  
ArnhemZuidst De Laar heeft een 
nieuwe planning. 
De voorstellingen in De Laar zijn nu 
gepland voor 18 t/m 21 mei 2017. 
Bewoners van De Laar, die overwegen 
om mee te doen met ArnhemZuidst 
De Laar, hebben nu voldoende tijd om 
zich te oriënteren bij ArnhemZuidst 
Elderveld (17 t/m 20 november 2016) 
en ArnhemZuidst Elden (3 t/m 5 juni 
2016).

De planning van ArnhemZuidst De 
Laar (http://arnhemzuidst.nl/delaar/
dl2017/planningdelaar2017/) is te 
vinden op de website  
(www.arnhemzuidst.nl) waar ook meer 

informatie staat over ArnhemZuidst 
Elderveld en ArnhemZuidst Elden.

Informatiebijeenkomst op 
16 februari
Wie meer wil weten over Arnhem-
Zuidst De Laar is ook welkom op de 
informatiebijeenkomst op 
donderdag 16 februari in Boerderij De 
Kroon.

De repetities beginnen in maart en de 
voorstellingen zijn op:
donderdag 18 mei, vrijdag 19 mei, 
zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 
2017.
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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. 
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Team Maatwerk Siza Arnhem Zuid-West helpt 
mensen met een beperking (Elderveld/ Elden/ De  Laar/ Schuytgraaf)

Het Team Maatwerk Arnhem Zuid-
West helpt mensen met een hulpvraag 
en een beperking, die wonen in de 
wijken Elderveld, Elden, De  Laar en 
Schuytgraaf. 

Wat doet Team Maatwerk Arnhem 
Zuid-West van Siza
Siza ondersteunt volwassenen, kinde-
ren en hun ouders met een beperking 
bij het organiseren van hun leven. De 
medewerkers komen bij de mensen 
thuis. De hulp kan van alles inhouden, 
van hulp bij geldzaken en admini-
stratie, hulp bij het vinden van een 
daginvulling of sociale contacten, 
hulp bij het vinden van een passende 
behandeling, tot aan hulp bij opvoe-
dingsvragen. 

Deskundig en passende hulp
Door kennis en ervaring weten mede-
werkers van het team wat het effect is 

van een beperking op iemands leven 
en gezin. Samen wordt er een des-
kundig en passend antwoord gezocht. 
Het doel van de ondersteuning is een 
zo groot mogelijke zelfstandigheid en 
deelname aan de samenleving. 

Iedereen van betekenis!
De visie van Siza is dat iedereen van 
betekenis is! De medewerkers coachen 
bij het ontdekken en inzetten van 
mogelijkheden en talenten.

Specialismen
Medewerkers van het Maatwerk Team 
zijn specialisten op het gebied van:
• niet aangeboren hersenletsel
• lichamelijke beperkingen 
• verstandelijke beperkingen
• autisme
• meervoudige beperkingen
• psychiatrische beperkingen

Beschikking
Om voor hulp in aanmerking te komen 
is een WMO beschikking nodig van 
de Gemeente Arnhem. Deze kan 
worden aangevraagd bij het wijkteam 
Elderveld/ Elden/ De Laar/ Schuytgraaf 
(www.zodoenwehetinarnhem.nl ).
Bij een WMO beschikking is er binnen 
24 uur contact met het Team Maat-
werk.

Voor meer antwoorden over de moge-
lijkheden van Siza Maatwerk, neem 
contact op met SizaEntree, telefoon-
nummer: 088-3779199, of direct met 
Team Maatwerk Arnhem Zuid-West, 
telefoonnummer: 088-3781832.
Bezoekadres op afspraak Team Maat-
werk Arnhem Zuid-West:
Randweg 2, boerderij De Kroon,   
6845 AC  Arnhem. 

Leven met een beperking? Bekijk ons nieuwe cursusaanbod!
Weerbaarheid, lotgenotencontact, 
informatie en advies over beperkingen
In september starten nieuwe cursus-
sen, groepen en bijeenkomsten van 
MEE Gelderse Poort op verschillende 
locaties in de regio Gelderse Poort: 
Arnhem, Nijmegen en Rivierenland.

Wilt u weerbaarder en sociaal vaardi-
ger worden? Wilt u meer weten over 
de opvoeding van uw kind met een 
beperking? Of hebt u zelf of iemand 
uit uw omgeving behoefte aan infor-
matie, advies of ondersteuning over 

een beperking, zoals een licht verstan-
delijke beperking (LVB), niet-aangebo-
ren hersenletsel (NAH) of een autisme 
spectrum stoornis (ASS)? Dan is een 
cursus, groep of bijeenkomst van MEE 
Gelderse Poort misschien iets voor u of 
uw naaste(n)!
U ontmoet mensen in vergelijkbare 
situaties met vragen die op die van 
u lijken. Ook kunt u ervaringen en 
tips uitwisselen en uw gedachten en 
gevoelens met anderen delen.
Voor een overzicht van ons actuele 
aanbod in uw regio bezoekt u  

www.meegeldersepoort.nl/trainingen/
cursussen-voor-clienten. 
Ook kunt u bellen of mailen met het 
Expertisecentrum van MEE Gelderse 
Poort: 
088-6330000 /  
expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Vrijwilligers gezocht!
Pleyade behoort tot één van de 
belangrijkste organisaties in de oude-
renzorg in de regio. Om invulling te 
geven aan onze missie “Koester het 
Contact”, werken wij met vinding-
rijke, betrouwbare en gepassioneerde 
mensen. Vrijwilligers spelen daarbij een 
belangrijke rol. Door hun persoonlijke 
kwaliteiten, talenten en levenservaring 
leveren zij een geheel eigen bijdrage 
aan het welzijn van onze cliënten. 
Goede samenwerking tussen cliënten, 

vrijwilligers en medewerkers draagt bij 
tot zorg die aansluit bij de vraag van 
de cliënt. Vrijwilligers kunnen rekenen 
op ondersteuning en scholing vanuit 
Pleyade. De belangrijkste voorwaarde 
om vrijwilligerswerk te doen bij  
Pleyade is enthousiasme, betrokken-
heid en een hart voor mensen. 
Voor onze locaties in Arnhem Zuid zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers ter onder-
steuning van diverse activiteiten
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u 

meer informatie over het vrijwilligers-
werk dan kunt u contact opnemen 
met de Consulenten Vrijwilligerswerk/
Mantelzorg tel. 06-50212789 of 
per mail:  w.verwoert@pleyade.nl  
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Vorig jaar september heeft Marion Klomp de taak op zich 
genomen van manager van zorgboerderij De Kroon. Het 
betreft de boerderij in het midden van wijk De Laar, het 
gebouwencomplex met de veldjes met geiten, kippen en 
ganzen ernaast en waarin ook het Wijkcentrum is gevestigd. 
Marion ziet het als ideaal om in deze functie het werken 
met cliënten en dieren te combineren. Samen met zorgin-
stelling NewFuture is zij nu mede-eigenaar van de zorgboer-
derij. De afgelopen maanden waren voor haar een drukke 
periode van opstarten en inrichten van de werkzaamheden. 
Maar dan nu alsnog een interview ter introductie en met 
ook uitleg over de zorgboerderij.    

Marion, heb je je draai al gevonden? Zijn je 
verwachtingen uitgekomen? 
“Wat ik dacht dat het zou zijn, dat heb ik wel aangetroffen. 
Ook hebben de vorige managers, Riet en René Rijnbeek, mij 
het werk heel goed overgedragen. Na vorige banen in de 
verslavingszorg en het werken met mensen met een ver-
standelijke handicap was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 
Ik had ontslag genomen uit mijn vorige baan om plaats te 
maken voor een collega, die anders weg moest. Vrij snel 

daarna kwam ik via facebook in contact met de zorgboerde-
rij. Heel aantrekkelijk vind ik die combinatie van werken met 
cliënten en dieren. Ik verbaas mij er nog steeds over wat 
dieren doen met mensen, het goede effect dat zij hebben 
op de cliënten/medewerkers. Want ze raken zeer betrokken, 
krijgen een band met die dieren en voelen zich er zeer goed 
bij.”

Voor wie is de zorgboerderij bedoeld? Wie kunnen er 
terecht?
“Uiteraard de cliënten/medewerkers die zich om heel ver-
schillende redenen hier melden. Het kunnen bijvoorbeeld 
mensen zijn die autistisch zijn, ex-verslaafd of uit een burn-
out komen, enzovoort. Daarnaast hebben we veel bezoek 
van mensen uit de wijk, families met kinderen, ook school-
klassen. Het is nu zomer en dan hebben we regelmatig 
bezoek van scholen. Gisteren nog was er een groep van 100 
kinderen. Dat gaat allemaal in goed overleg met de begelei-
ders, de onderwijzers. Dan kunnen we zo’n groep ook goed 
verwerken. Ze gaan in kleine groepjes de dierenweide in om 
de dieren niet te zeer te belasten, terwijl ondertussen de 
andere kinderen in de speeltuin terecht kunnen. Wij zorgen 

Interview met ....

Marion Klomp, manager      Zorgboerderij De Kroon

Marion Klomp (midden op de foto) van Zorgboerderij De Kroon
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er voor dat er ook een glaasje fris is voor iedereen.”
“Gedurende het hele jaar is er regelmatig bezoek van 
families met kinderen. Dit loopt best goed. Verder trekken 
we veel mensen met grote activiteiten, bijvoorbeeld ‘Hal-
loween’, ‘Dierenweide in Kerstsfeer’ en ‘Pasen’. Dat wordt 
druk bezocht. We organiseren dat in samenwerking met 
de JUMBO en Bakker Hilvers. Die leveren bijvoorbeeld een 
springkussen, lampjes, broodjes en pompoenen, zelfs een 
rookmachine voor Halloween en een sneeuwmachine met 
Kerst. Die activiteiten worden trouwens 
aangekondigd op o.a. facebook. Ook 
informatie over dieren die geboren 
worden en de eerste groente die wordt 
geoogst is daar te vinden.”
“Dan zijn er hier nog elke zaterdag zo’n 
10 tot 12 vrijwilligers, die meewerken 
aan het onderhoud van de dierenweide. 
Ik ben zeer content met hun inzet. Ook 
ben ik blij met de betrokkenheid van 
mensen in de buurt, die een oogje in het 
zeil houden wat betreft eventueel vanda-
lisme en dat er niets naars gebeurt met 
de dieren. Het is een magische plek hier, 
deze boerderij De Kroon. Mensen blijven 
komen en zijn betrokken.” 

Die dieren, wat loopt er eigenlijk allemaal rond? Is er ook 
regelmatig controle door een dierenarts?
“Nou, kijk maar rond. Ganzen, eenden, kippen, hanen, 
zwijnen, geiten, parkieten, konijnen, allemaal met eigen 
veldjes om in te lopen en hokjes om in te slapen. Wij heb-
ben een keurmerk van de gezondheidsdienst. Dat wil zeg-
gen dat de dierenarts komt controleren of we ons houden 
aan eisen van hygiëne, handen wassen, handdoekjes, inen-
tingen, veegblokken voor de schoenen, enzovoort. We heb-
ben daarvoor veel contact met de artsen van dierenkliniek 
De Oude Linge in Elst. Verder zijn er natuurlijk de nodige 
veiligheidsvoorzieningen voor bijvoorbeeld brand of verwon-
ding en zijn we algemeen alert op veiligheidsaspecten. Dus 
risico’s van gezondheid en veiligheid voor cliënten/ mede-
werkers en bezoekers proberen we zo minimaal mogelijk te 
houden.” 

Je had het er over dat je met je activiteiten ook de wijk 
in wil? Kun je daar iets meer over vertellen?
“Op dit moment zijn er regelmatig projecten van zwerfafval 
ophalen in de wijk, tuintjes onderhouden, onkruid wieden 
en gras maaien. De medewerkers vinden dat heel leuk. In 
de planning zit nu ook het stoepjes schoonmaken in de 
winter.”
“Trouwens, vraag het ook eens de mensen zelf wat zij er 
van vinden, de medewerkers. Heel de zorgboerderij draait 
om hen tenslotte.”

‘Ja oké,’ antwoord ik lichtelijk verbaasd. Maar als ik dan 

de vlakbij rondlopende Lisanne vraag wat zij vindt van 
het werk op de zorgboerderij, dan komt er meteen een 
spontaan: ‘Leuk! Hartstikke leuk!’

Even later stelt Dick zich voor, een naamgenoot, die bij 
navraag ook laat blijken het werk op de zorgboerij heel 
fijn te vinden. “Vanwege het werken met dieren, dit 
veelal in de open lucht en met collega’s waar je goed 
mee kan samenwerken.” Dus het werkt blijkbaar, de 

formule van de zorgboerderij. Het 
geeft tevreden mensen, gelukkige 
mensen. Maar Marion, hoe is het om 
hier eigen baas te zijn? Want eerst 
zal je toch altijd wel een chef hebben 
gehad, een manager. Maar nu run je 
zelf de toko. Hoe is dat?”
“Ja, dat is heel lekker. Maar het is niet 
zo dat ik hier alles alleen organiseer. Ik 
heb veel steun aan Natascha Jonkers, 
de directeur van NewFuturezorg, die 
mede-eigenaar is van de zorgboerderij. 
En verder zie ik regelmatig opbouwwer-
ker Imke van Ophuizen en ook de wijk-
coaches. Op die manier kan ik dingen 
bespreken en krijg ik goede feedback.”

Voor meer informatie over de zorgboerderij en de activi-
teiten, zie: 
http://www.zorgboerderijdekroon.nl/
https://www.facebook.com/dekroonarnhem/

Interview en foto:  
Dick Broere, redactie wijkwebsite. 

 “ Het is een 
magische plek 
hier, deze 
boerderij De 
Kroon. Mensen 
blijven komen  
en zijn 
betrokken. ”

Interview met ....

Marion Klomp, manager      Zorgboerderij De Kroon
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wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

SEP OKT NOV DEC
10 8 12 10

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

SEP OKT NOV DEC
21 19 16 21

Inloopmiddag en  jokeren, 
sjoelen enz.  
13.30–15.30 uur
elke vrijdagmiddag
start vrijdag 16 september
Irene Baumann, 381 23 71

Breien voor goed doel,  
10.00–12.00 uur

SEP OKT NOV DEC
6 4 1 13
20 18 15

29

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

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 10 381 08 00 
Zeelandsingel 40 381 69 96

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

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

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

Kantoor Hulpverlening 
Brabantweg 115 (Sporthal) 312 77 00

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

Raad voor de  
kinderbescherming 322 65 55

St. Thuiszorg  
Midden Gelderland 376 15 01

Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
 MFC Omnibus 

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

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

Dierenambulance 364 91 11
Basisscholen Venlosingel 

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

Peuterspeelzaal Moriaantje 

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

Randweg 2 (De Kroon) 381 00 69
Gem. Openbare Ruimte 377 43 27
Servicelijn gem. Arnhem 0900-1809
Sita grofvuil ophaaldienst 446 04 90
Wijkteam Elden/De Laar
Kantoor: “Eldenstaete”,  

Mr. D.U. Stikkerstraat 122 
(boven de huisartsenpost)

 tel. 088-2260000
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 20.30–21.30 uur

info: 
Brigitte Raas
tel. 06-26806398
www.yogabrigitte.nl

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

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

Donderdag:
Wijkteam Elderveld/De Laar
13.00–15.00 uur
info:
www.zodoenwehetinarnhem.nl

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

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IEDERE ZONDAG 
OPEN

 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.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


