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OVERSTEEK 
FIETSERS EN 
BROMFIETSERS 
RANDWEG

VERGROENEN EN 
GROENONDERHOUD

Fijne 
kerstdagen en 
een goed 2017

NIEUWE DIENSTREGELING 
TREIN EN BUS PER 
11 DECEMBER 

KERSTMARKT 
IN DE KROON 

in dit nummer:



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

Grandioos Kerstbuffet!
Op 1e en 2e kerstdag

Chinees - Indisch Restaurant

Nieuw “Fong Sho”
Heet u graag welkom voor een 

Het buffet bestaat uit diverse
Speciale Chinese- en Indische gerechten

en is inclusief dranken*!

*Exclusief gedistilleerde dranken en likeuren

Restaurant Nieuw “Fong Sho”
Winkelcentrum “de LAAR-OOST”
Oostburgwal 109, 6845 CX Arnhem
Telefoon 026 - 381 45 15

Openingstijden:
ma-wo-do: 14.00 tot 21.30 uur
dinsdag: gesloten
vrij-za-zo: 13.00 tot 21.30 uur
Alle feestdagen: 13.00 tot 21.30 uur

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

Reserveren:  026 - 381 45 15
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Van de redactie
Dit laatste wijkblad van het jaar staat al helemaal in het teken van de feestelijke 
decembermaand. Kerstworkshop, kerstmarkt (hobbyisten kunnen zich nog steeds 
opgeven voor een tafel), kerstsamenzang, kerst bij het Leger des Heils, allemaal 
activiteiten om vast in de sfeer van de komende feestdagen te komen.

Maar er is ook nog ander nieuws. Wilt u het Team Leefomgeving helpen zoeken 
naar een oplossing om de veiligheid van fietsers en bromfietsers bij hetoversteken 
van de Randweg te verbeteren? Meldt u dan aan via redactie@oostelaar.nl.
De gemeente Arnhem introduceert de GreenBag-service en het KinderWijkteam 
van de Laar West pakt het zwerfafval in de eigen wijk aan. Door invoering van de 
nieuwe dienstregeling van NS en Breng per 11 december verandert er het een en 
ander.
 
Begin februari vindt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de wijkver-
eniging plaats; de uitnodiging hiervoor staat al in dit wijkblad. U bent van harte 
welkom.
Ook de overige artikelen kunnen interessant voor u zijn.

Graag wil ik iedereen, namens de redactie, fijne feestdagen toewensen en een 
goed begin van het nieuwe jaar.

Ineke

Van de voorzitter
We zijn al bijna in de feestelijke decembermaand aangekomen, dan is het vaak 
gebruikelijk om eens terug te kijken op het jaar, dat op een paar weekjes na ten 
einde is. 

Voor sommige mensen is het een opluchting als dit jaar eindelijk afgelopen is en 
verheugt men zich misschien op het nieuwe jaar, dat betere tijden met zich mee-
brengt. Anderen vinden het jammer, dat dit bijzondere jaar voorbij is. Gelukkig 
dat er altijd weer een nieuw jaar komt, waarin we volop nieuwe kansen kunnen 
krijgen als wij daar voor openstaan. 

Heel graag wil ik alle vrijwilligers bedanken die, op welke wijze dan ook, dit 
jaar er weer voor gezorgd hebben dat er vele grote en kleine activiteiten door 
de wijkvereniging zijn gerealiseerd. Zonder deze enthousiaste mensen, die zich 
geheel belangeloos inzetten voor onze wijk, zou er geen wijkvereniging bestaan. 
Nogmaals heel, heel veel dank.

In februari wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Als u wilt weten 
wat de wijkvereniging zoal doet kom dan vooral eens kijken en luisteren en wie 
weet, kunnen we u als nieuwe vrijwilliger verwelkomen.

Tot slot wens ik u een gezellige en feestelijke decembermaand en hoop ik u in het 
nieuwe jaar te ontmoeten.

Vriendelijke groet,
Tiny



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



Wijkblad voor De Laar-Oost

De Oostelaar

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2017

Randweg 2, 6845 AC  Arnhem

Datum: maandag 6 februari 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Boerderij De Kroon, deel I, Randweg 2, 6845 AC Arnhem

AGENDA
1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 1 februari 2016 
(wordt voor aanvang van de vergadering verspreid)  

3. Vaststelling vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement; stukken worden twee weken vóór de vergadering bij 
de beheerder van boerderij De Kroon ter inzage gelegd (maandag t/m donderdag tussen 9.00 – 15.00 uur) 

4. Financiën: 
- financieel jaarverslag 2016 
- begroting 2017 
- verslag kascontrolecommissie  

5. Verslagen van: 
- diverse activiteiten  
- redactie van wijkblad de Oostelaar 

6. Verkiezing bestuursleden 
 
aftredend volgens rooster: 
- voorzitter Tiny Sijbrandi aftredend als voorzitter, herkiesbaar als bestuurslid 
- penningmeester Bianca Buring herkiesbaar 
- bestuurslid Anja Spanbroek herkiesbaar 
- bestuurslid Bea van Steenbeek niet herkiesbaar 
 
te benoemen: 
- bestuurslid Dennis van der Steldt 

7. Benoeming kascontrolecommissie 2017  

8. Ingekomen / uitgaande post 

9. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag 

11. Sluiting

5



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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

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

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

Gespecialiseerd in:

• Woonaccessoires & Cadeau artikelen

• Gezonde voeding

• Vitamines & Mineralen

• Diervoeding & Dierbenodigdheden

Kemperman, helpt u
natuurlijk verder

Winkelcentrum De Laar Oost | Oostburgwal 48 - Arnhem | Tel: 026 - 381 85 95
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Nieuwe dienstregeling trein en bus per 11 december
Trein
Op 11 december a.s. gaat de nieuwe dienstregeling van de 
NS in. Er zijn nogal wat wijzigingen, ook rond Arnhem en 
Nijmegen. De treinen, die stoppen op station Arnhem Zuid, 
zijn daar ook bij betrokken.

De afgelopen jaren had de intercity Zwolle – Roosendaal v.v. 
eens per half uur een stop op station Arnhem Zuid, maar 
per 11 december wordt deze trein weer een echte intercity 
zonder tussenstops tussen Arnhem en Nijmegen, zoals in 
het verre verleden.
Daarvoor in de plaats komt een sprinter Arnhem Centraal 
– ’s Hertogenbosch v.v., die ongeveer op dezelfde tijden in 
Arnhem Zuid is, als nu nog de intercity. Deze trein stopt op 
alle tussengelegen stations.
Daarnaast wordt de al bestaande sprinter Zutphen – Nijme-
gen overdag doorgetrokken naar Wijchen.

De vertrektijden van station Arnhem Zuid zien er na  
11 december als volgt uit:

Richting Nijmegen:
Sprinter Zutphen > Wijchen: 16 en 46 min over het hele uur.
Sprinter Arnhem > Den Bosch: 01 en 31 min. over het hele uur.

Richting Arnhem CS:
Sprinter Wijchen > Zutphen: 13 en 43 min. over het hele uur.
Sprinter Den Bosch > Arnhem: 28 en 58 min. over het hele uur. 

Na 20.00 uur en op zondag rijden er minder sprinters.  
Ga voor details naar de reisplanner op www.ns.nl  

De treinen, die op Arnhem Zuid stoppen, gaan uiteinde-
lijk allemaal met gloednieuw sprintermaterieel rijden. Op 
11 december zijn echter nog niet alle treinen gebruiksklaar, 
zodat het oude materieel waarschijnlijk nog wel een tijdje te 
zien zal zijn.

Het grote voordeel van deze nieuwe treinen is, dat de vloer-
hoogten van trein en perron gelijk zijn, zodat er bij het in- 
en uitstappen gewoon “doorgelopen” kan worden. Men-
sen, die moeilijk ter been zijn, zullen dit zeker waarderen. 
Wanneer alle treinen op Arnhem Zuid met het nieuwe 
materieel rijden, is nu nog niet te zeggen, maar het zal in 
ieder geval in 2017 zijn.

Bus
Ook voor de Breng-bussen verandert de dienstregeling op 
11 december. Het meest in het oog springend is de start 
van een nieuw vervoerssysteem, dat “Breng Flex” wordt 
genoemd, voorlopig op proef voor de tijd van één jaar.  
Voor de prijs van € 3,50 wordt de reiziger van elke halte 
naar elke andere halte vervoerd binnen Arnhem (incl. Velp) 
met een kleine bus. Het werkt uiteraard met een soort reser-
veringssysteem, waarvan de details op de sluitingsdatum 
van dit blad (1 november) nog niet bekend waren. Let dus 
op de berichtgeving in de regionale pers.
Om dit systeem te kunnen betalen, wordt bezuinigd op bus-
lijnen waar weinig gebruik van gemaakt wordt. Voorzover 
op 1 november was na te gaan, staan er voor De Laar Oost 
geen spectaculaire bezuinigingen op het programma.

Oversteek fietsers en bromfietsers Randweg  
bij boerderij de Kroon.
De laatste maanden is het te vaak voorgekomen dat deze 
groep weggebruikers verkeersslachtoffer is geworden 
omdat zij wilden oversteken.
De schuld van deze (bijna-)ongelukken kan bij iedere weg-
gebruiker liggen, we kennen het allemaal: te hard rijden, 
zonder licht rijden, onze smartphone die plotseling gaat enz.
Gezien het forse aantal handtekeningen, dat in zeer korte 
tijd is verzameld, weten we dat het een belangrijk item is 
waar iets aan moet gebeuren, bijvoorbeeld plaatsing van 
verkeerslichten.

De wijkvereniging heeft het voortouw hierin genomen, 
maar het is van groot belang dat een aantal bewoners zich 
hierbij wil aansluiten om samen met het team Leefomgeving 
te komen tot een goede en veilige oplossing.

U kunt zich aanmelden via: redactie@oostelaar.nl 
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www.kinderopvang-deark.nl

 

         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

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

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           Dyany, 13 jaar 

 

Iedereen is welkom en we denken met u mee! 
 

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

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

Het is heel erg schoon! 
Aardige en gezellige 

mensen! 
Leuke en huiselijke 

wachtkamer! 

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

2200 m² gezellig sportplezier

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

streetdance 7+ 
judo 5+ fit kid 10+

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

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

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

 ♦ 90 groepstrainingen 
per week

 ♦ Losse les vanaf € 6,–

 ♦ U betaalt vanaf 
1x trainen per week

 ♦ Proefmaand  
vanaf € 23,50
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Vergroenen en groenonderhoud 
Westerschouwenhof 
Ter verbetering van de leefomge-
ving in de openbare ruimte van de 
 Westerschouwenhof hebben drie 
bewoners onder leiding van Huguette 
van der Jagt in 2015 een aanvraag 
ingediend bij het Wijkplatform voor 
financiële ondersteuning. 
Die ondersteuning is toegekend en in 
overleg met opbouwwerker  
Imke van Ophuizen is bekeken hoe 
een en ander het best ten uitvoer kan 
worden gebracht. 

Huguette, wat voor verbeteringen 
zijn er allemaal aangebracht? 
“Het hele project gaat eigenlijk over 
twee borders, twee perken gevuld 
met planten die afwisselend bloeien 
doorheen heel het groeiseizoen: mooie 
grassen, bodembedekkers en bijzon-
dere kruiden. En het is ontworpen 
door landschapsarchitect  
Gerda Hendriks, dus er is echt profes-
sioneel over nagedacht. Maar het is 
wel zo dat we die planten zelf hebben 
opgehaald bij de kweker en ook zelf 
hebben geplaatst in die borders.  
Ook hebben we de borders in vorm 
wat aangepast, zodat er nu een kron-
keling zit in het pad door het hofje 
heen. Dat remt het verkeer, de brom-
mers. Met alle bewoners van het hofje 
zijn we er één zaterdag mee druk 
geweest om de borders te vullen. Met 
aansluitend nog gezellig samen wat 
drinken.” 

Waar kwam eigenlijk die wens 
vandaan om iets te doen aan het 
groen in dit hofje?
“Kinderen, ook mijn eigen kinderen, 
speelden in de bestaande borders, 
en de planten hadden daaronder te 
lijden. Ook waren er honden die er in 
poepten. Het was niet prettig allemaal. 
En aldus ontstond er het idee om die 
borders een wat andere invulling te 
geven. Samen met nog twee andere 
bewoners van het hofje heb ik toen 
een aanvraag ingediend bij het wijk-
platform, dat is gehonoreerd met een 
bedrag van € 1300,-. En daarmee zijn 
we aan de slag gegaan.” 

Zijn er nog ideeën om in de toekomst 
meer groen aan te brengen?
“We denken erover om aan twee lan-
taarnpalen plantenbakken op te han-

gen, zogenaamde ‘hanging baskets’ 
met mooie bloemen erin. Ook zijn er 
ideeën wat betreft de borders verderop 
in het hofje, maar we zijn daar nog 
niet over uit. Wat trouwens ook heel 
goed lukt, dat is het onderaan een 
kale muur een steen weghalen uit de 
bestrating, met dan het daar plaatsen 
van een mooie klimplant. Vervolgens 
kan je die klimplant heel goed geleiden 
via draadgaas dat op die muur is aan-
gebracht met speciale houders. Voor 
niet al teveel geld kan je dat gaas plus 
houders zo kopen in een doe-het-zelf 
zaak.”   

Wat zou je advies zijn aan andere 
bewoners van De Laar die 
vergelijkbare ideeën en wensen 
hebben als jullie hier in dit hofje?
“Maak een plan, zoek medestan-
ders, en meld je dan bij de gemeente 
Arnhem of het wijkplatform. Maar je 
moet er wel achterheen zitten. Het 
vergt een zekere betrokkenheid bij je 
leefomgeving. Zelf heb ik nu het idee 
dat die borders en het hele hofje meer 
een verlengstuk vormen van onze 
eigen tuin en woning. Zoals de andere 
bewoners dat denk ik ook zo ervaren. 
Het voelt ook veiliger voor de kinde-
ren, prettiger, rustiger, het leefklimaat 
is er op vooruit gegaan. Dus tegen 

bewoners die ook een dergelijke ver-
betering zoeken, zou ik zeggen: begin 
gewoon, ontwikkel een idee en ga er 
met mensen over praten. Van het een 
komt dan het ander en wordt wat je je 
gewenst hebt realiteit.”  

Dick Broere, redactie wijkwebsite 
De Laar

Huguette van der Jagt met een van de twee medewerkers plus nog een heel kleine 

medewerker. Op de achtergrond de betreffende borders. 

GEZOCHT

Helpende handen!
Om alle activiteiten goed uit te kun-

nen voeren is wijkvereniging  
De Oostelaar dringend op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers. 
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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 

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

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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Kerstworkshop
Dit jaar maken we een kerststuk op een ondergrond van wit 
cocosblad. Het blad is rond gebogen en eindigt van boven 
in een open vorm. Dus niet aaneengesloten, zoals op de 
foto staat. Onderop komt een schotel met oasis, waarop het 
kerststuk gemaakt wordt van groen, bloemen, kerstballen 
en verdere decoratie. De invulling van de bloemen en het 
kerstgroen kan afwijken van hetgeen afgebeeld staat.  
Maar, je gaat zeker met een mooi kerststuk naar huis!

Wanneer: donderdag 22 december
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
 bij veel belangstelling ook:13.30 – 16.00 uur
Waar: zolder boerderij De Kroon
Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar
Kosten: € 15,00 voor leden
 € 20,00 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 20 november
Bij: 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.

SWOA zoekt Tafelkleedservice-vrijwilliger 
Werkzaamheden
Het tafelkleedservice project is bedoeld 
voor kwetsbare burgers in Elderveld, 
die behoefte hebben aan ondersteu-
ning tijdens het opwarmen van een 
maaltijd en het aankleden van de tafel 
om de maaltijd te nuttigen. Vrijwillige 
medewerkers van de SWOA worden 
gematched met een kwetsbare bur-
ger. Samen worden vooraf passende 
afspraken gemaakt. Een coördina-
tor matcht en begeleidt daarna op 
afstand. 

Profiel 
De vrijwillige medewerker die we 
zoeken
• vindt het leuk om kwetsbare bur-

gers te bezoeken en te ondersteu-
nen

• is meelevend en belangstellend 
naar de deelnemer. Sluit aan bij de 
leefwereld van de ander (in tempo, 
plaats, taal)

• is betrouwbaar; we kunnen van 
hem/haar op aan, hij/zij heeft res-
pect voor de privacy van mensen en 
voelt zich verantwoordelijk voor de 
taak

• heeft goed ontwikkelde sociale 
vaardigheden

• kan signaleren en melden bij pro-
blemen

Begeleiding
De beroepskracht of vrijwillige coördi-
nator is beschikbaar voor informatie, 
overleg en advies. Bij afwezigheid van 
de beroepskracht is een collega bereik-
baar.

Wat biedt het: 
• zinvolle en gewaardeerde (vrije) 

tijdsbesteding
• deelname aan training en coaching
• nieuwe contacten en veel gezellig-

heid
• ervaring met werken in de zorg

Praktische voorwaarden:
De vrijwillige medewerker
• is minimaal 1 à 2 dagdelen per 

week beschikbaar
• neemt deel aan de trainingen vanuit 

de organisatie
• neemt deel aan werkoverleg 

 
Lijkt het je iets voor jou, wil je je aan-
melden: stuur dan een email naar: 
vrijwilliger@swoa.nl  

Kerstsamenzang
De Chr. Gem. Zangvereniging Irene 
geeft op 16 december weer een kerst-
samenzang in de Lucaskerk te Elden. 
Deze avond kunt u weer volop genie-
ten van de kerstliederen, gezongen 
door ons koor en met medewerking 
van diverse leden van het Lucaskoor en 
het koor Arnhem-Zuid. We hopen er 
weer een fijne en sfeervolle avond van 

te maken en rekenen
op een grote opkomst. 
De avond begint om 20.00 uur, 
de kerk is open vanaf 19.30 uur.
Adres van de Lucaskerk is: 
Rijksweg West 52 te Elden.
Toegang is gratis; wel is er een collecte 
bij de uitgang als bijdrage in de kos-
ten.

11
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Kerstmarkt bij boerderij    De Kroon op zondag 11 december

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

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

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

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

We zien u graag op 11 december 
bij boerderij De Kroon!

Op zondag 11 december organiseert wijkvereniging De Oostelaar een sfeervolle 

kerstmarkt in en rond boerderij De Kroon, van 14.00 tot 19.00 uur.

12
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Kerstmarkt bij boerderij    De Kroon op zondag 11 december

Kerstbingo
in de Kroon

zaterdag 10 december

13
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Kerst bij het Leger des Heils
Kerstpotten
De traditionele kerstpotten staan ook 
dit jaar weer op het Land van de Markt 
en in winkelcentrum Kronenburg en 
Elderhof op 8, 9, 10, 15, 16 en 20 
december, steeds vanaf 10.30 uur. De 
opbrengst is bestemd voor kerst en 
sociale activiteiten van het Leger des 
Heils in Arnhem.
Dit jaar zullen er ook weer kerstpak-
ketten worden uitgedeeld en er zal 
een kerstviering zijn voor ouderen en 
alleenstaanden. Hierdoor proberen we 
mede iets te doen aan de toenemende 
eenzaamheid. Mocht u het ook leuk 
vinden om een uurtje bij de kerstpot te 
staan meld u zich dan bij Joop Toeter, 
06-26878386

Kerstviering voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Op donderdag 15 december om 19.30 
uur zullen we een kerstviering houden 
met iedereen die een verstandelijke 
beperking heeft. Gezellig samen zin-
gen en iets lekkers drinken. Iedereen 
is welkom in ons gebouw aan de 
Leidenweg 11-13, Elderveld. Wel even 
aanmelden dat u komt: 026-3270822 
of 026-3817924 of per mail korps.
arnhem@legerdesheils.nl . 
Het kerstfeest zal rond 20.45 uur 
beëindigd zijn! De begeleider(s) is (zijn) 
natuurlijk ook welkom!

Kerstfeest voor ouderen en 
alleenstaanden
Op zaterdag 17 december zal er vanaf 
10.00 tot ca.14.30 uur een mooi 
kerstfeest worden gehouden in het 
gebouw van het Leger des Heils aan 
de Leidenweg. 
U wordt vanaf 10.00 uur welkom 
geheten met een kopje koffie of thee!

Als afsluiting van het kerstfeest krijgt 
u een heerlijke warme maaltijd aan-
geboden. Verder zal het programma 
bestaan uit veel samenzang en met 
medewerking van het zangkoor. Toe-
gangskaarten kunnen gratis worden 
afgehaald op woensdag 7 december 
tussen 10.00 uur 12.00 uur op de 
Leidenweg. 
Telefonisch reserveren kan ook 
026-3817924 of 026-4423078 

Christmas Walk Inn 
Op maandag 19 december zal er van 
15.00 tot 19.00 uur op de Leidenweg 
een gezellige Christmas Walk Inn 
zijn, waar u hartelijk welkom bent. In 
een ontspannen sfeer kunt u spelletjes 
doen, praten, hapje, drankje, open 
podium, kerstverhaal, kerstkaarten 
maken, gewoon elkaar ontmoeten in 
de wijk. Kom gerust langs!

Samen zingen in Rijnstate ziekenhuis
Op kerstavond 24 december is er om 
18.30 uur Kerstsamenzang in de hal 
(Atrium) van ziekenhuis Rijnstate. 
Iedereen mag meezingen, patiënten, 
bezoekers en andere belangstellen-

den. Samen zingen we dan de alom 
bekende kerstliederen.

Kerstnachtdienst
Later op de avond van 24 december 
wordt er om 22.00 uur in het kerkge-
bouw van het Leger des Heils aan de 
Leidenweg een sfeervolle Kerstnacht-
dienst gehouden. De voorzang begint 
om 21.45 uur. 
Met medewerking van beroepsharpiste 
Anouk Platenkamp. Iedereen is harte-
lijk welkom. 

Kerstsamenkomst op 1e kerstdag
Op zondag 25 december, 1e kerstdag, 
zal er om 10.30 uur een kerstsa-
menkomst worden gehouden in het 
gebouw aan de Leidenweg. Ook daar 
bent u hartelijk welkom!

Op 2e kerstdag zijn er geen activitei-
ten.

Wilt u meer informatie over de 
genoemde activiteiten neem dan 
gerust contact op met Luitenant 
Jeroen Herben 026-3270822 of met 
de secretaris Joop Toeter 026-3817924

Bezoek het wijkteam op de kerstmarkt boerderij De Kroon
Op zondag 11 december, van 14.00 
tot 19.00 uur, organiseert wijkvereni-
ging De Oostelaar weer de jaarlijkse 
kerstmarkt in boerderij De Kroon. Er is 
van alles te doen en te bewonderen. 
En net als vorig jaar zal het wijkteam 
ook weer aanwezig zijn. Kom gerust 
bij ons kraampje langs en drink gezel-
lig een warme drank met ons mee!
Wij hopen u dan te zien!

Bereikbaarheid wijkteam
In De Laar Oost hebben wij een 
spreekuur, waar u met vragen of voor 
het maken van afspraken terecht kunt: 
boerderij De Kroon, donderdagmiddag 
13.00-15.00 uur.

In Elden hebben wij op drie momen-
ten in de week een werkruimte tot 
onze beschikking in het Dorpshuis: 
maandagmiddag: 13.00 - 17.00 uur; 

woensdagochtend: 10.00 – 12.00 uur; 
vrijdagochtend: 10.00 – 12.00 uur.

Maandag tot en met vrijdag heeft 
het wijkteam Elden en De Laar een 
werkruimte van 09.00 tot 17.00 uur 
aan Meester D.U. Stikkerstraat 126, 
gebouw C van Eldenstaete. 
We zitten schuin boven de huisartsen-
post.
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Nieuw: de Green Bag-service
De Green Bag lijkt op de zakken die 
doe-het-zelf zaken verkopen voor 
zand of puin, maar hij is bedoeld voor 
snoei-afval en bladeren. U kunt er 1 m3 
snoei-afval en bladeren in kwijt. Als u 
een Green Bag bestelt dan wordt de 
zak thuis bezorgd en - als hij vol is - 
weer opgehaald. Deze service wordt 
gedurende één jaar op proef aangebo-
den. Probeert u het eens! 

De Green Bag bestellen 
• U bestelt de Green Bag via   

www.afvalbalie.nl 
• De Green Bag-service kost 17,50.  
• Bij afname van 2 zakken betaalt u 

voor de 2e zak 3 euro. 
• Na betaling wordt de Green Bag bij 

u thuis bezorgd.  
U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

De Green Bag laten ophalen 
• Via www.afvalbalie.nl maakt u een 

afspraak voor het laten ophalen van 
een volle Green Bag.

• Zet de Green Bag aan de openbare 
weg.

• Plaats hem niet tegen een paal of 
container, zodat de takelwagen van 
SUEZ er goed bij kan.

Winterperiode
De Green Bag is een handig middel als 
u veel snoei-afval en bladeren heeft, 
zeker in de wintermaanden. Omdat 
het aanbod GFT-afval in de winter 
laag is, wordt de groene minicontainer 
minder vaak geleegd; één keer per vier 
weken. De gratis ophaalservice voor 
grof tuin- en snoeiafval geldt niet in de 
maanden december, januari en febru-
ari. Wel kunt u grof tuin- en snoeiafval 
het hele jaar door gratis wegbrengen 
naar één van de twee afvalbrengstati-
ons in Arnhem. 

Meer informatie
Meer informatie over groen afval vindt 
u op www.arnhem.nl/gft 

Sanne Janssen, tiener- en jongerenwerker in De Laar

Hallo allemaal.
Via deze weg wil ik mij graag voorstel-
len. Ik ben Sanne Janssen, tiener- en 
jongerenwerker in De Laar. Nu al weer 
zes jaar werkzaam bij stichting Rijn-
stad, waarvan de afgelopen vier jaar in 
De Laar. 

Nadat ik met zwangerschapverlof ben 
geweest ben ik weer voor vele uren in 
De Laar te vinden. Mijn vaste werkplek 
is de Bus, het centrum voor jongeren 
in de wijk. Dit zit boven de sporthal 
in de Laar West. Een gezellige en 
vertrouwde 2e huiskamer, een ont-
moetingsplek voor jongeren tussen de 

10 en 24 jaar. We bieden hier verschil-
lende activiteiten aan, zoals inlopen, 
de meidenclub, de tienerraad en een 
maandelijks disco voor tieners.

Naast de vaste wekelijkse activiteiten 
bestaat ook een groot deel van mijn 
werk uit het coachen van jongeren. 
Wat is de vraag en wij spelen hierop 
in. Dit kan heel praktisch zijn, zoals het 
maken van een goede CV, maar soms 
is ook een luisterend oor bieden al 
voldoende.

Naast de vaste activiteiten is er nog 
veel ruimte om nieuwe initiatieven in 
de wijk op te pakken. Dus heeft u een 
leuk idee? Dan horen wij dit graag. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
onze facebookpagina www.facebook.
com/jongerenwerkdelaar.jcdebus .
Of u kunt mailen naar 
s.janssen@rijnstad.nl .

Tot ziens!

Buurtkeuken De Laar 
wint gedeelde tweede 

Wijkprijs Arnhem!
Op 20 oktober dong De Buurtkeuken 
mee naar de Wijkprijs Arnhem samen 
met 15 andere deelnemers. Het stad-
huis was omgetoverd tot een soort 
gezellig dorpsplein met allerlei markt-
kraampjes, waar alle deelnemers vol 
enthousiasme hun project toelichtten 
aan de Arnhemse bevolking.

Helaas was Juan, onze kok, verhin-
derd en hebben Marianne, Marian 
en ik het fort ‘verdedigd’. We had-
den smakelijke hapjes gemaakt en 
deelden deze uit aan de bezoekers 
van onze kraam. Ondertussen leg-
den we iedereen graag uit waar de 
Buurtkeuken voor staat. Ik kan wel 
zeggen dat iedereen enthousiast was. 
Dit bleek ook wel bij de stemming, 
want uiteindelijk zijn we, samen 
met een ander project, als tweede 
geëindigd. Wat een eer en wat fijn 
dat ons project zo wordt gewaar-
deerd. We ontvingen een cheque van 
maar liefst € 2.250,- ! Daar gaan we 
onder andere duurzame, verrijdbare 
opbergbakken voor kopen, want de 
bakken die we nu hebben vallen al 
uit elkaar. En zo hebben we nog een 
aantal wensen (denk aan bijvoorbeeld 
een goede keukenmachine). 
Met Kerst staan we ook weer voor 
u klaar om een prachtige kerstmaal-
tijd te maken en wel op zaterdag 
24 december. 
We hopen u te mogen verwelkomen. 
Opgeven kan via de Facebookpagina 
van Buurtkeuken De Laar of via de 
mail buurtkeukendelaar@hotmail.
com.
De nieuwe data voor volgend jaar zijn 
nog niet bekend, maar deze volgen 
zo spoedig mogelijk.
Marieke van Maurik
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Wijkplatform De Laar 

vergaderdatum van het 
bewonersoverleg in 2016

•  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
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KinderWijkteam van de Laar West
“Jullie mogen je gele hesje over je jas 
aan doen, want het is best koud bui-
ten.” In het klaslokaal van Juf Fenda 
van basisschool De Laarakker spreekt 
Peter van Nugteren het KinderWijk-
team van De Laar West toe. De kinde-
ren trekken hun veiligheidshesjes aan. 
‘Supporter van Schoon’ staat achterop 
elk hesje. En dat zijn deze kinderen 
dan ook!

Gewapend met een echte vuilnisknij-
per en vuilniszakken pakken de kin-
deren, in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, 
het zwerfafvalprobleem in hun eigen 
wijk aan. Tien weken lang komen de 
kinderen elke dinsdag na schooltijd 
samen in het klaslokaal van juf Fenda. 
Vanuit daar trekken ze in groepjes de 
wijk in, om hun eigen wijk schoon te 
maken. “Sem, weet jij nog hoe je de 
vuilniszak in de ring vast maakt? Wil 
jij dit samen met Tjai doen?” Peter 
begeleidt samen met Daniëlle de Reus 
het KinderWijkteam van onder andere 
De Laar West. Onder andere, want het 
KinderWijkteam is actief in nog acht 
andere Arnhemse wijken. 

Buiten zijn er twee groepen gemaakt. 
“Zullen wij richting de SuperCoop 
lopen?”, vraagt Peter aan de kinderen. 
Nog voordat de groep ook maar een 
paar stappen heeft gezet is de vuilnis-
zak van Roosie-Belle al zo goed als vol. 
De flesjes en blikjes rinkelen in de zak. 
“Die lagen allemaal bij de skatebaan, 
daar kijk ik altijd en daar ligt ook altijd 
veel afval”, vertelt ze. De kinderen ren-
nen vooruit. En daar vindt Julia tussen 
de prikkelige struiken een afgedankt 
kledingstuk. Met haar knijper grijpt ze 
het vochtige jurkje vast en stopt het in 
één van de groene vuilniszakken. 

”Elke keer lopen we in een ander deel 
van de wijk. Zo proberen we de hele 
wijk te pakken. De kinderen kwamen 
zelf al met het idee om een schema te 
maken waarin we bijhouden waar we 
wanneer zijn geweest”, vertelt Peter 
enthousiast. En ondertussen vullen de 
vuilniszakken zich snel met van alles 
en nog wat. ”We komen heel veel 
sigaretten en lege sigarettenpakken 
tegen”, vertelt Jasmijn. Roosie-Belle 
sjokt achter de groep aan. “Heb je 
toch die plank nog meegenomen?”, 
vraagt Peter aan haar. “Laat hem hier 
maar liggen, die nemen we op de 
terugweg wel mee.” 

Aangekomen bij de SuperCoop aan 
de Brabantweg heeft Julia weer iets 
bijzonders gevonden: een deel van een 
krabpaal voor katten. Het is behoorlijk 
zwaar. “Denk je dat we nu over de zes 
kilo gaan?”, vraagt ze enthousiast aan 
Peter. Aan het eind van elke dag wordt 
al het afval gewogen. En natuurlijk 
beland het in een vuilniscontainer, 
daar waar het hoort. “Ik houd niet van 
afval in de natuur. Het is slecht voor de 
natuur en ook voor de dieren. Als er 
geen natuur en dieren meer zijn, dan 
gaan wij ook dood”, zegt Merel.  

Terug bij De Laarakker staan er al twee 
volle vuilniszakken van de andere 
groep te wachten. Het moment van de 
waarheid is aangebroken: wegen! De 
kinderen staan te popelen. Ze willen 
allemaal de zakken wegen. Dit keer is 
het de beurt aan Julia en Sidney. “Hoe-
veel denken jullie dat er opgehaald 
is?”, vraagt Peter aan de kinderen. 
Twee kilo, 4,6 kilo, 2,4 kilo en de laat-
ste zak weegt 2,9 kilo. Vandaag heeft 
het KinderWijkteam van De Laar West 

bijna 12 kilo aan zwerfafval opge-
haald. “Wat goed zeg! Maar afgezien 
van het aantal kilo’s, zien jullie ook 
hoe vol de zakken zijn?”, vraagt Peter 
enthousiast aan de kinderen. Volgende 
week gaan ze weer op stap! 

Kom bij het KinderWijkteam 
Elk kind mag gratis deelnemen aan 
het KinderWijkteam. Zo is de finan-
ciële thuissituatie geen belemmering 
of bezwaar voor deelname. Met het 
KinderWijkteam dragen kinderen bij 
aan een schonere en betere buurt. Ze 
komen in actie tegen het zwerfafval 
probleem! En ondertussen leren ze van 
alles over het milieu, recyclen van afval 
en wat betekent om deel uit te maken 
van een team. 

Meer informatie www.hetkinderwijk-
team.nl, info@hetkinderwijkteam.nl of 
neem contact op met Mike Hoose, de 
bedenker van het KinderWijkteam,  
06 4444 9851 

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 vindingrijke, 
betrouwbare en gepassioneerde men-
sen. 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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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. 

  

 

            

 

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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Wegens succes op herhaling
Het nieuwe cursusseizoen is begon-
nen! Twee van de drie beginners-
cursussen zijn gestart. Het animo en 
enthousiasme voor de cursus hout-
bewerken is groot. We hebben dan 
ook besloten deze kennismaking met 
houtbewerken te herhalen, 10 novem-
ber start deze tweede cursus.
Ook nieuw is de cursus metse-
len, vanaf begin december. Meer 
informatie over deze en andere (korte) 
cursussen vind je op de website
(www.mevrouwspijker.nl ).
En goed nieuws voor de cursisten met 
een GelrePas. Dit najaar krijg je 75% 
korting  voor een cursus per kalen-
derjaar. Dank jullie wel, gemeente 
 Arnhem en Dullertsstichting!

We hebben een nieuwe meesterklus-
ser, sollicitatiegesprekken voor gezellen 
zijn gaande, onze flyer is klaar en de 
klussendienst draait. En, één van de 
pijlers van onze onderneming: we zijn 
officieel een erkend leerwerkbedrijf. 
Kortom, we zijn in beweging.  

Quote van een van onze cursisten
“Ik wil op ambachtelijke wijze leren 
met hout te werken, het hout vor-
men.”

Kim Lagerweij heeft het verhaal 
van Mevrouw Spijker tot een flyer 
gevormd. We zijn er erg blij mee (zie 
website). 

Klussendienst
We krijgen de meest uiteenlopende 
vragen voor onze klussendienst. Een 
bijzondere klus was een trapleuning 
vervangen. Françoise Braun: “Deels 
is de oude leuning hergebruikt, deels 

nieuw gemaakt door ons. Op basis van 
een werktekening is in de werkplaats 
een leuning gemaakt en in de grond-
verf gezet. Op locatie is de bestaande 
leuning gedemonteerd en nieuwe 
en bestaande onderdelen aan elkaar 
gezet. Klinkt misschien simpel, maar 
was nogal een uitdaging.”

Heb jij ook een klus waar je zelf niet 
uitkomt? We denken graag met je 
mee.  Kijk voor meer informatie op 
onze website, mail ons op  
klussendienst@mevrouwspijker.nl of 
bel 06-4086 5333 / 026-750 49 01. 

“Praktisch, comfortabel, stoer en 
vrouwelijk”
Merel de Wit is ontwerper en sinds 
2010 eigenaar van Merel de Mode. Ze 
ontwerpt en maakt duurzaam gepro-
duceerde kleding. Alles handgemaakt, 
origineel en duurzaam. Sinds een half 
jaar is haar bedrijf gevestigd in Plint 
17, een atelier in Klarendal. En ze heeft 
de werkkleding van Mevrouw Spijker 
ontworpen en gemaakt.

Klussen, niet zo moeilijk
 Merel was een van de eerste cursisten 
van Mevrouw Spijker. Na haar verhui-
zing is ze met de opgedane kluskennis 
in de nieuwe woning aan de slag 
gegaan. “Ik had de beginnerscursus 
nodig om over een drempel te komen. 
Klussen bleek makkelijker dan ik dacht, 
het is ook een kwestie van durf. Als 
ik iets niet kan of aarzel, zoek ik een 
filmpje op YouTube. Toch had ik de tips 
van de docenten niet willen missen.

Géén bouwvakkersdecolleté
 “De vraag van Mevrouw Spijker was 
werkkleding voor de klusvrouwen: een 
werkbroek, shirt en jasje. Praktisch, 
comfortabel, stoer en toch vrouwe-
lijk. De stretch werkbroek heeft extra 
bescherming op de knieën, een schort 
voor gereedschap en een extra rand 
aan de achterkant. Het jasje is van 
spijkerstof en getailleerd.”
 De werkbroeken van Mevrouw  Spijker 
zijn te bestellen, hiervoor kan je con-
tact opnemen met Merel via haar 
website of 06 - 1459 4441. Uiteraard 
kan je ook bellen met andere vragen 
of opdrachten.

Bep & Fatima 
Al vijf jaar een succes!
Bep & Fatima bestaat vijf jaar. Wij zijn 
vijftien vrouwelijke coaches die vrij-
willig en gratis hun professionaliteit 
beschikbaar stellen aan vrouwen met 
een inkomen op of onder het sociaal 
minimum. In de afgelopen vijf jaar 
hebben wij gemiddeld dertig vrouwen 
per jaar begeleid. Dus 150 vrouwen 
hebben (iets in) hun leven kunnen 
veranderen of verbeteren. Daar zijn we 
trots op!

We gaan dus door. Ook voor jou! Ben 
je vrouw en heb je een inkomen op of 
onder het sociaal minimum? En wil je 
jezelf verder ontwikkelen, je zelfkennis 
verdiepen of iets anders veranderen in 
je leven? Dan kunnen wij iets voor je 
betekenen. 

Bep & Fatima: een groep professionele 
coaches, loopbaanadviseurs, trainers.
Van jou wordt gevraagd dat je ver-

staanbaar Nederlands spreekt, je wilt 
inzetten om je doelen te bereiken en je 
houdt aan je afspraken.

Je kunt ons bellen of mailen: kijk op 
onze website: 
www.bepenfatima.weebly.com voor 
verdere informatie en aanmelding. Of 
bel Marion: 06 53438598 of  
Wendy: 06 21593590
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Zoek je uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud? 
Wordt vrijwilliger bij buurtbemiddeling;   

meld je nu aan en doe in 2016 nog de training!

De bemiddelaars zijn een belangrijk fundament onder het 
project buurtbemiddeling. Zij zijn het visitekaartje. Door 
hun vrijwillige inzet kunnen we in veel zaken bij een conflict 
tussen buren een positieve invloed uitoefenen. Zonder hen 
geen project buurtbemiddeling. Bij 60% van de aanmeldin-
gen gaan zij in tweetallen op pad.  In Nederland zijn ruim 
2500 vrijwilligers actief als bemiddelaar.
 
Omdat de aanmeldingen stijgen zoeken we nieuwe vrijwilli-
gers. Bemiddelaars die in staat zijn een conflict tot de essen-
tie terug te brengen en buren zelf aan het stuur te zetten. 
Vrijwilligerswerk bij buurtbemiddeling is boeiend, o.a. 
omdat je opbouwend bezig bent. Je ondersteunt buren 
om over drempels heen te stappen, werkt samen met hen 
aan oplossingen en komt in aanraking met alle lagen in de 
samenleving.
 
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige aanpak om buurt-
genoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek 
te brengen. 
De kennismakingsgesprekken met de buren (aan huis) en de 
bemiddelingsgesprekken worden uitgevoerd door bemid-
delaars. Deze groep vrijwilligers kenmerkt zich door haar 
positieve instelling en persoonlijke (en tegelijk toch neutrale) 
benadering van bewoners met burenproblemen.
 

Buurtbemiddeling maakt gebruik van de eigen kracht van 
buren. Want als burger ben je zelf verantwoordelijk voor 
een prettige leefomgeving. Het succes van buurtbemidde-
ling zit in de laagdrempeligheid en het informele karakter. 
De gesprekken vinden plaats op basis van vrijwilligheid en 
vertrouwen.
 
Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen?
Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening 
van anderen? 
Kun je omgaan met weerstand? 
 
Meld je dan aan. Gezien de samenstelling van het team 
vragen we mannen nadrukkelijk te reageren.
Stuur je CV naar: buurtbemiddeling@rijnstad.nl. Voor meer 
info kun je kijken op: www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

Met vriendelijke groet,
Heleen Woelders
Coördinator buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Arnhem 
026 351 99 41
buurtbemiddeling@rijnstad.nl  
www.buurtbemiddelingarnhem.nl  

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 
uitgezet bij de negentien 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) 
uitvallen dan kun je een beroep doen 
op de reservebezorgers.

Ook worden er een aantal extra dozen 

afgeleverd bij de COOP in de Laar 
West. Dit systeem werkt al jaren feil-
loos; er is alleen een nieuw aanspreek-
persoon nodig.

een wijkbladbezorger 
voor Buggenumstraat/
Aasterbergstraat (wijkdeel 9)

De bezorging van de wijkbladen in 
de Laar Oost wordt door vrijwilligers 
verzorgd. Hiervoor wordt de wijk in 
negentien wijkdelen verdeeld.

In verband met verhuizing van de 
huidige bezorger van wijkdeel 9 zijn 
wij dringend op zoek naar een vervan-
ger. Zes keer per jaar krijg je de beno-
digde wijkbladen bij huis aangeleverd 
(volgens schema) en heb je een week 
de tijd om ze in genoemde straten te 
verspreiden. Voor deze wijk gaat het 
om plm. 130 brievenbussen. Je krijgt 
een overzicht van het wijkdeel waar 
bezorgd moet worden. Hierin wordt 
per straat aangegeven hoeveel wijk-
bladen je nodig hebt. 
Heb je interesse dan horen wij dat 
graag!
Voor informatie of aanmelden kun je 
contact opnemen met Tiny, 
tel. 381 88 57.

Gezocht 
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Halloween bij zorgboerderij De Kroon

Het Halloweenfeest was ook dit 
jaar weer een groot succes met veel 
enthousiaste bezoekers. De foto’s 
geven de gezellige (en griezelige) sfeer 
mooi weer.

Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet om dit feest te kunnen 
realiseren.

Marion Klomp 
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wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

DEC JAN FEB MRT
10 14 11 8

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

DEC JAN FEB MRT
21 18 15 15

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.00 uur

NOV DEC JAN FEB MRT
29 13 10 7 7

27 24 21 21

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

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

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 
Dennis van der Steldt, 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 54 381 17 95 
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  

Afspreken 8.00-12.30 uur 088-3556500
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 122 088-2260000
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 
delaar-elden@arnhem.nl 
Noortje Ruisbroek, 377 51 36 
Harm-Jan Kuipers, 377 51 28

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

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

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

Stichting SBBO 
(schuldhulpverlening) 
19.00–21.00 uu

NOV
27

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

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

Vrijdag:
Darten
19.30 uur
Danny Buring, 06-45927177
DC.de.Kroon@gmail.com
www.dartclubdekroon. 
wordpress.com 
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 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

IEDERE 
ZONDAG
2e kERstDAG 

OPEN

Woonboulevard arnhem 
Wenst u fijne feestdagen 

en veel Woonplezier 
in 2016!

• Alfabetisering
• Nederlands leren
• Nederlands verbeteren
• Inburgeren
• Staatsexamen I
• Staatsexamen II 

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

Geef uzelf een kans!

rijnijssel.nl/maatwerk



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


