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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
Terwijl het weer op het moment dat ik dit stukje schrijf nog zomers aanvoelt blijkt 
uit de artikelen duidelijk dat de herfst- en winterperiode in aantocht zijn. Met een 
leuke fotocollage kijken we nog even terug op de geslaagde Dag van de Laar. 
De wijkvereniging start in november met de Sint Maartensoptocht; bekijk de 
route om te zien of de kinderen bij u langs de deur komen. Eind november is het 
weer tijd voor de intocht van Sinterklaas. Let u vooral op de uiterste inleverdatum 
van de bon voor het schoenzetten. De inmiddels traditionele kerstmarkt bij boer-
derij De Kroon wordt ook dit jaar weer georganiseerd; hobbyisten kunnen zich 
nu al melden voor reservering van een (gratis) tafel. Ook de creatieve workshops 
staan al in het teken van de kerstdagen. 

De SWOA is in samenwerking met de wijkvereniging in de Laar een koffieochtend 
gestart in boerderij De Kroon. Ook organiseren zij een dag waarop mantelzorgers 
in het zonnetje gezet worden en bieden zij u de mogelijkheid om, samen met een 
vrijwilliger, uw levensboek te schrijven. 

Wilt u meehelpen onze wijk schoon te houden, dan kunt u zich als vrijwilliger 
aanmelden. Buurtkeuken De Laar is inmiddels een groot succes en heeft het één-
jarige bestaan met een barbecue gevierd. Voetbalclub ESA presenteert enthousi-
ast zijn nieuwe kledingsponsors en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en 
Rozendaal hebben een gezamenlijk energieloket gelanceerd.

Dit en nog veel meer kunt u lezen in het wijkblad dat voor u ligt. Hebt u zelf iets 
te melden wat interessant kan zijn voor uw mede-wijkbewoners? Stuur uw artikel 
in naar redactie@oostelaar.nl.

Veel leesplezier,
Ineke

Van de voorzitter
Het nieuwe seizoen is met de Dag van de Laar op 4 september van start gegaan. 
Het was een gezellige dag, die voor vele mensen informatie en gezelligheid heeft 
gebracht. Voor de kinderen waren er ook tal van activiteiten. Ondanks een aantal 
afzeggingen op het laatste moment door deelnemers en dankzij het improvisatie-
talent van onze vrijwilligers was het een geslaagde dag te noemen. 

Het kan niet genoeg benadrukt worden en het is zo belangrijk: er moeten 
meer vrijwilligers beschikbaar komen voor grote activiteiten!!

Wijkbewoners komen massaal op grote activiteiten af, daar zijn wij heel blij mee 
en daar doen we het ook voor. Voor de organisatie komen er echter iedere keer 
meer onderdelen bij. Dan moet er heel veel van te voren en tijdens een evene-
ment worden geregeld en dat allemaal met nog steeds een klein groepje vrijwilli-
gers. Dat gaat uiteraard steeds moeilijker worden. Dus, denk er nog eens over na 
of het misschien toch een leuke vrijetijdsbesteding kan zijn om deel uit te maken 
van deze enthousiaste groep vrijwilligers. Voor informatie of aanmelden kun je je 
melden bij een bestuurslid.

Met vriendelijke groet, 
Tiny
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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



Koffie-uurtje in de laar oost in de boerderij De Kroon
De SWOA (Stichting Welzijn Ouderen 
Arnhem) organiseert, in samenwerking 
met Wijkvereniging de Oostelaar, een 
wekelijks koffie-uurtje.

Iedere woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur kunt u gezellig koffie 
komen drinken. Samen met u gaan wij 
kijken welke activiteiten er georgani-

seerd kunnen worden.
U bent, als wijkbewoner, van harte 
welkom.
Deze ochtend wordt ondersteund door 
twee vrijwilligers van SWOA.
 
Met vriendelijke groet,
SWOA en wijkvereniging De Oostelaar 

Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers zijn een steeds groter 
wordende groep en zijn van ondenk-
bare waarde voor de samenleving. 
Zorg en ondersteuning ontvangen 
van naasten is voor veel mensen erg 
vertrouwd en prettig. Maar mantel-
zorg kan ook heel intensief zijn en als 
zwaar en belastend worden ervaren. 
Om onze waardering te uiten voor de 
vele mantelzorgers in Elden en de Laar 
wordt er op 12 november de jaarlijkse 
Dag van de Mantelzorg georganiseerd. 
Voor het eerst zal dit wijkgericht zijn 
en het wijkteam zal in samenwerking 
met MVT (Mantelzorg & Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem) de organisatie op 
zich nemen. 

Het wijkteam wil graag een leuke 
invulling geven aan de dag en kan 
hierbij wel hulp gebruiken! Bent u een 

inwoner van de Laar of Elden en wilt 
u bijdragen aan deze dag, neem dan 
contact op met wijkcoach Willemijn 
op het nummer 06-22965099 of stuur 
een mail naar willemijn.boonzaaijer@
wijkteamsarnhem.nl  

Bent u mantelzorger of kent u mantel-
zorgers? U bent van harte welkom! Let 
op, de Dag van de Mantelzorg is niet 
voor de zorgvragers, maar sec voor de 
mantelzorgers!
U kunt zich van 10 t/m 28 oktober 
aanmelden bij het Meldpunt Vrijwillige 
Thuishulp (MVT) op het nummer  
026 – 327 1830. De tijd en locatie van 
de Dag van de Mantelzorg zijn nog 
onbekend. Houdt de posters in de wijk 
in de gaten. Die zullen in de week van 
10 oktober te zien zijn!

Bereikbaarheid wijkteam
In De Laar Oost hebben wij een 
spreekuur, waar u met vragen of met 
het maken van afspraken terecht kunt: 
Boerderij de Kroon, op donderdagmid-
dag van 13.00-15.00 uur.
In Elden hebben wij op drie momenten 
in de week een werkruimte tot onze 
beschikking. 
Dorpshuis Elden: maandagmiddag van 
13:00 – 17:00 uur; woensdagochtend 
van 10:00 - 12:00 uur en vrijdagoch-
tend van 10:00 - 12:30 uur.

Maandag t/m vrijdag heeft het wijk-
team 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 huisartsenpost.

uw leven in een boek
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem 
(SWOA) biedt ouderen in Arnhem de 
mogelijkheid om, samen met een vrij-
williger (schrijver), via een levensboek 
hun eigen levensverhaal te vertellen. 
Aan de hand van interviews zal de 
schrijver uw levensverhaal, geïllustreerd 
met foto’s en eventueel andere afbeel-
dingen, beschrijven. Een vrijwillige 
grafische vormgever zal het ontwerp 
van het boek verzorgen. Wilt u ook 
een Levensboek of meer informatie 
hierover? Stuur dan een mail naar 
levensboeken@swoa.nl of bel naar 
SWOA (026) 327 22 66. 

Kosten Levensboek
De drukkosten zijn voor rekening van 
de verteller. Gemiddeld is dit € 25,- per 
boek. De verteller bepaalt zelf hoeveel 
exemplaren van het boek worden 
gedrukt. Naast de drukkosten betaalt 

de verteller een eenmalige bijdrage van 
€ 25,- aan het project.

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

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

Vlnr: Max Altena (verteller) en  
Chris Rooyackers (schrijver)  
Fotograaf: SWOA
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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    € 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 

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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Dartclub De Kroon

gezellig darten in boerderij De Kroon

Na de start begin 2015 van Dartclub 
De Kroon in boerderij De Kroon, een 
initiatief dat financieel mede is onder-
steund vanuit het Wijkplatform, is 
het ledental dermate gegroeid dat 
op dit moment gedacht wordt over 
uitbreiding van het aantal dartbanen. 
De groeiende populariteit zal ermee 
te maken hebben dat Nederland al 
jaren heel goed meedraait in deze 
sport, met wereldkampioenen als 
Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, 
Christian Kist en Michael van Gerwen. 
Zoals het ook een sport is die gezellig-
heid biedt en vaak beoefend wordt in 
bijvoorbeeld cafés. Maar niet onder-
schat moet worden dat het darten 
toch een grote vaardigheid vraagt.  
Je moet bijvoorbeeld in één leg een 
score van 501 halen. Om dan bij pre-
cies die 501 punten uit te komen, 
moet je meestal heel wat keren gooien 

voordat je de 501 bereikt hebt. Kam-
pioenen als bovengenoemde lukt het 
soms om in 9 maal gooien klaar te zijn. 
Ze gooien dan bijvoorbeeld 7 maal 
Triple 20 (=420) + Triple 19 (=57) + 
Dubbel 12 (=24) = 501. Waarbij ‘Tri-
ple’, ‘Dubbel’, enzovoort, namen zijn 
van plaatsen in het dartbord, waar je 
dan precies je dart in moet gooien. Dit 
vraagt dus veel oefening. Ook moet je 
goed kunnen rekenen. Want steeds als 
je gooit, dan moet je berekenen wat 
de beste strategie is voor de volgende 
gooi.

Bart en Danny, op hoeveel leden 
zitten jullie en hoeveel verwachten 
jullie er nog bij te krijgen?
We hebben nu ongeveer 25 leden bij 
Dartclub De Kroon, waarvan natuurlijk 
niet iedereen altijd aanwezig is. Nu 
ontvangen we iedere vrijdag tussen 
de vijftien en twintig darters en ook 
enkele toeschouwers die gewoon van 
de sfeer komen genieten. Inmiddels 
is de uitbreiding een feit, waardoor 
we kunnen groeien naar een stuk 
of veertig leden en als die tendens 
zich voortzet, zoals nu, dan gaan we 
dat ook wel halen. Maar geduld een 
schone zaak. We hebben in het begin 
met ongeveer 10 leden gedraaid, maar 
dat is snel meer geworden.

Kan je iets zeggen over het niveau 
van jullie club in vergelijking met 
die kampioenen? Ik zie jongeren die 
toekomstige kampioenen lijken. Wat 
voor niveau moet je hebben om bij 
jullie mee te kunnen doen?
Bij ons is iedereen welkom van ieder 
niveau en die zijn er gelukkig ook, van 
beginners tot mensen met veel erva-
ring. En natuurlijk zijn onze jongere 
leden de eventuele toekomstige kam-
pioenen, maar dat zal de toekomst 
leren. Fanatiek zijn ze in ieder geval 
wel. Op onze altijd gezellige vrijdag-
avond is het dus een mix van jong en 
oud en alle denkbare lagen van de 
bevolking. Daardoor is er altijd een 
gemoedelijke en respectvolle sfeer, 
waarbij iedereen waar nodig elkaar 
helpt en gezellig samen wat drinkt.

Houden jullie ook wedstrijden met 
andere clubs?
We zijn vorig seizoen kampioen 
geworden in de derde klasse van onze 
poule. Dat betekent dus dat we vanaf 
oktober met ons team in de 2e klasse 
zullen gaan spelen, een niveautje 
hoger dus. Verder zijn we afgelopen 
seizoen begonnen met het organiseren 
van toernooien die ongeveer iedere 
twee maanden gehouden worden. Dit 
is ook een succes gebleken met deel-
nemersaantallen van tussen de 20 en 
30 personen. Wat competities betreft 
zijn we nu begonnen met onze onder-
linge competitie op de vrijdagavond. 
In oktober zullen we ook weer gaan 
beginnen aan de competitie bij de 
ADO met ons wedstrijdteam. Op wed-
strijdavonden is publiek altijd welkom 
en verder is iedereen natuurlijk welkom 
op de vrijdagavond (vanaf 19.30 uur) 
om eens de sfeer te proeven en een 
pijltje te gooien.

Voor verdere informatie, zie de eigen 
website van Dartclub De Kroon en 
zie ook onze pagina Dc De Kroon op 
Facebook: 
dartclubdekroon.wordpress.com/
www.facebook.com/dc.de.kroon

Interview en foto: 
Dick Broere, 
redactie Wijkwebsite De Laar
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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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Sint Maarten

Liedjes, lichtjes, lekkers

Vrijdag 11 november is het weer Sint 
Maarten. Dat betekent dat de kinde-
ren met lampionnen, al zingend langs 
de deuren komen. Natuurlijk hopen 
zij dat u de deur voor hen open doet, 
naar hun liedjes luistert en ze als belo-
ning iets lekkers (snoep of fruit) geeft. 
Wij hopen dat u mee wilt helpen deze 
vrolijke traditie in stand te houden. 
Hoe?
Door de kinderen niet teleur te stellen. 
De Sint Maartensoptocht betekent 
namelijk voor veel kinderen een feest! 
Om de kinderen niet onnodig voor 
gesloten deuren te laten staan vragen 
wij u een kaarsje of waxinelichtje aan 
te steken en voor het raam te zetten, 
als de kinderen bij u welkom zijn. Zij 
weten dan waar ze kunnen aanbellen.

De route die dit jaar gelopen wordt is 
als volgt:
start bij boerderij De Kroon – door 
Bingelradepark – links Bingelradestraat 
– rechts Gronsveldstraat – rechts 
 Venlosingel – rechts  Herkenboschstraat 
–pleintje rondlopen – rechts 
 Gronsveldkade – links Gronsveld-
kade – rechts Bingelradepark – door 
 Bingelradepark weer terug naar  
boerderij De Kroon.
De optocht duurt ongeveer drie kwar-
tier. Bij terugkomst in boerderij De 

Kroon is er voor de kinderen limonade 
en voor de ouders koffie.
Deelname is gratis. De wijkvereni-
ging zorgt voor begeleiding, maar de 
ouders blijven zelf verantwoordelijk 
voor hun kinderen. Bij zeer slecht weer 
wordt de route ingekort.
Verzamelen vanaf plm. 17.15 uur bij 
de boerderij (achteringang). 
Vertrek om 17.30 uur.
Organisatie:  
wijkvereniging De Oostelaar

“to all the children of arnhem”
Op donderdagmiddag 15 september 
hebben de leerlingen van groep 7/8 
van basisschool Toermalijn een schild 
overhandigd gekregen als dank voor 
de medewerking aan de jaarlijkse 
bloemlegging in Oosterbeek. 

Een aantal jaren geleden hebben twee 
van onze oud-leerlingen Renske en Ilse 
Alblas tijdens het bloemleggen op het 
Airborne kerkhof in Oosterbeek ken-
nisgemaakt met veteraan Uncle Joe ( 
94 jaar). Uit deze kennismaking is een 
bijzondere vriendschap gegroeid en 
is Uncle Joe regelmatig bij de familie 
Alblas op bezoek geweest.
Helaas kan hij, door zijn gezond-
heid, het niet aan om dit jaar weer te 
komen.
Als waardering voor alle kinderen in 
Arnhem heeft hij een herdenkings-
schild laten maken met daarop de 
tekst: 

To all the children of Arnhem  
“Thank you, for remembering our 
fallen”  
The parachute regimental Association, 
Surrey & Sussex Branch
 
Dit schild kregen de kinderen overhan-
digd door secretary Des Knight van the 
parachute regimental Association.
 

Op de foto de kinderen van groep 
7/8 van de Toermalijn, Peter Alblas, 
directeur Hans Versteeg,  
Secretary Des Knight en docent 
Vincent van Weelden.

Sinte, Sinte Maarten

De koeien hebben staarten

De meisjes hebben rokjes aan

Daar komt Sinte Maarten aan

of

Sint Maarten, Sint-Maarten

We zingen langs de deuren een lied

Doe open, anders hoor je het niet.

Leg alstublieft wat lekkers klaar

Dank u wel, mevrouw, tot volgend jaar! 

Jaarlijks concert van De lofstem
Christelijke Gemengde Zangvereniging 
De Lofstem – Oosterbeek organiseert 
haar jaarlijkse concert op zaterdag 
29 oktober in de Vredebergkerk in 
Oosterbeek,  
Toulon van der Koogweg 3.

Met medewerking van vele instru-
mentalisten en onder leiding van de 
nieuwe dirigent Jorrit Woudt.
Aanvang 19.30 uur, zaal open 
19.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen door € 15,00 

over te maken op rekeningnummer 
NL 39 RABO 0355045834. Ook is 
kaartverkoop mogelijk via de koor-
leden.
Na 10 oktober kosten de kaarten 
€ 17,00.
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Collecteweek KWF

Beste wijkgenoten.

In september is de jaarlijkse 
collecteweek van het KWF 
weer gehouden.
De opbrengst van de Laar 
Oost is € 2635,29
Hartelijk dank voor alle 
bijdragen.

Met vriendelijke groet,

De Wijkhoofden.
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Zwerfvuil wat doen WIJ eraan?
Wij leven hier in de Laar in een prach-
tig stukje Arnhem. Met mooie wegen, 
fiets- en voetpaden. Voor een aantal 
mensen is het zwerfvuil een doorn in 
het oog. Wat kunnen wij eraan doen:
1. de vervuilers heropvoeden. 
2. de gemeente hierin een rol laten 

spelen
3. niets doen.
4. of als bewoners de handen uit de 

mouwen steken.

Punt 4 heeft veel voordelen:
1. onze wijk wordt zwerfvuilarm
2. je bent minimaal een uur in de 

week lekker buiten bezig
3. sommigen komen uit hun sociale 

isolement
4. je bent lekker in beweging
5. maar bovenal het geeft zeer veel 

voldoening.

Wat willen wij met deze oproep berei-
ken:
eerst inventariseren wie er zoal bezig 
zijn. wie heeft er tijd om één keer in de 
week een deel van de wijk zwerfafval-
vrij te maken.

Faciliteiten (afvalzakken, hand-
schoenen, prikstok en ring) stelt de 
gemeente beschikbaar. Over andere 
zaken (hesjes e.d.) valt te praten.

Meld je aan!  
Bij Marion Klomp, boerderij de Kroon, 
Randweg 2,  6845 AC  Arnhem, op 
werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Wij hebben inmiddels enkele reacties 
gehad, maar we kunnen nog steeds 
vrijwilligers gebruiken. Dit initiatief 

wordt ondersteund door het opbouw-
werk van Rijnstad 

nieuw digitaal energieloket gelanceerd
Op 15 september is tijdens het Energy 
café van het netwerk Energie made 
in [Arnhem] het Energieloket Midden 
Gelderland gelanceerd. De gemeen-
ten Arnhem, Renkum, Rheden en 
Rozendaal hebben gezamenlijk dit 
loket opgericht om inwoners en 
MKB-ondernemers in de gemeenten 
te informeren over de mogelijkheden 
voor energiebesparing en het opwek-
ken van duurzame energie. Met een 

gezamenlijke druk op de knop door de 
wethouders Wendy Ruwhof (Renkum, 
links op de foto) Anja Haga (Arnhem, 
midden) en Nicole Olland (Rheden, 
rechts op de foto) is de website gelan-
ceerd.

Eén loket
Het loket helpt burgers en MKB-on-
dernemers om via één loket objectieve 
informatie te krijgen over energie 
besparen, duurzame energie opwek-
ken, subsidies en andere financie-
ringsmogelijkheden. Het loket bestaat 
uit een website www.emlg.nl en 
daarnaast is er een helpdesk ingericht, 
waar men per mail of telefoon terecht 
kan met vragen. Ook heeft het loket 
een verwijsfunctie en toont het lokale 
voorbeelden die ter inspiratie dienen.

New energy made in [Arnhem]
Als inwoners en het MKB energie-
maatregelen nemen in hun woningen/

gebouwen draagt dat bij aan de doel-
stellingen van de gemeenten op het 
gebied van energie. Het Energieloket is 
één van de middelen die door Arnhem 
ingezet wordt om de doelstellingen 
van het programma New energy made 
in [Arnhem] te halen. Arnhem wil ieder 
jaar 1,5% energie besparen, in 2020 
14% van de energie duurzaam opwek-
ken en in 2050 energieneutraal zijn. 

Regionale insteek
De Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten heeft een budget beschikbaar 
gesteld om regionale energieloketten 
op te richten. Het Energieloket Midden 
Gelderland  is momenteel samen-
gesteld uit de gemeenten  Arnhem, 
Rheden, Rozendaal en Renkum. 
Gezamenlijk hebben zij de Rijn en IJssel 
Energie Coöperatie opdracht gegeven 
dit energieloket in te richten. Andere 
gemeenten kunnen zich nog bij het 
loket gaan aansluiten. (foto Zefanja Hoogers)

dit of dit

Want wat willen we:
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Zaterdag 19 november is het weer 
zover! Sinterklaas komt naar de 
Laar-Oost, samen met zijn paard en 
al zijn pieten.
Eerst maakt hij te paard een rondgang 
door de wijk, begeleid door alle pie-
ten en heel veel kinderen met papa’s 
en mama’s en natuurlijk ook opa’s en 
oma’s. De Zwarte Pietenband zorgt 
tijdens de optocht voor vrolijke Sinter-
klaasmuziek. Kinderen, die als “sintje” 
of “pietje” verkleed in de optocht 
meelopen, kunnen een prijsje winnen. 
De optocht start om 12.30 uur in de 
Bingelradestraat. Om plm. 13.30 uur 
zal de hele stoet bij de boerderij De 
Kroon aankomen, waar Sinterklaas 
verwelkomd wordt door de voorzit-
ter van wijkvereniging de Oostelaar. 
Ondertussen hebben een paar pieten 
iedereen, die al bij de boerderij staat te 
wachten, met liedjes en grapjes in de 
stemming gebracht.

Sinterklaas bezoekt de Laar-Oost op zaterdag 19 november

Route Sinterklaasoptocht door de wijk, start 12.30 uur in de Bingelradestraat

vervolgens l.a. Venlosingel – Randweg 
oversteken – Zeelandsingel –  
l.a. Zierikzeestraat – r.a. 
Middelburgsingel – r.a.Zeelandsingel 
– Randweg oversteken – Venlosingel –  
l.a. Heerlenstraat in – r.a. vóór 
Prenatal en Leen Bakker langs, verlaat 
het parkeerterrein - 

l.a. de Venlosingel op – rechtdoor 
langs de scholen –  
l.a. Echterboschstraat en deze 
helemaal tot het einde uitlopen –  
l.a. Venlosingel – r.a. Randweg op 
naar boerderij De Kroon, aankomst 
aldaar ongeveer 13.30 uur.

prijsuitreiking 
hulpsinterklaasjes 
en -pietjes 
Als Sinterklaas eenmaal op het podium 
zit roept hij de leukste “sintjes” en 
“pietjes” bij zich om hun een prijsje uit 
te reiken. Wie weet win jij een prijsje!
Houd dus je rugnummertje bij de hand 
en lever dit na de prijsuitreiking in. 

optocht door de wijk

Helpende 
handen 

gevraagd!
neem contact op  
met een bestuurslid  
of mail naar 

redactie@oostelaar.nl
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Sinterklaas bezoekt de Laar-Oost op zaterdag 19 november

BON VOOR SCHOENZETTEN OP 18 NOVEMBER
Ik wil meedoen aan het Sinterklaasfeest op zaterdag 19 november in boerderij De Kroon 
(aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur).

Op vrijdag 18 november kun je tussen 16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren bij  
boerderij De Kroon (bijgebouw).
Let op, de schoenen zijn alleen op dat tijdstip in te leveren.
Voor elk kind één aparte bon invullen a.u.b.

Kosten: leden gratis (lidmaatschapskaart meenemen); niet-leden € 2,50.

Naam:  ____________________________________________________________________________   J /   M

Leeftijd:  ________________________  jaar

Adres:  ________________________________________________________________________________________

Telefoonnr.:  ________________________________________________________________________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

Deze bon uiterlijk 14 november inleveren in de gele emmer bij de Jumbo of in de brievenbus bij boerderij De Kroon. 

Feest in boerderij De Kroon voor 
kinderen die hun schoen gezet hebben

De tijdens het feest gemaakte foto’s 
kunnen kort daarna gratis van de 
hiervoor genoemde website gehaald 
worden.

Het Sinterklaasfeest wordt 
georganiseerd door wijkvereniging  
De Oostelaar.

Om 15.00 uur begint het feest in 
boerderij De Kroon voor kinderen van 
0 – 10 jaar, die hun schoen hebben 
gezet. Ook ouders, oma’s en opa’s zijn 
welkom. 

De Zwarte Pietenband en de pieten 
maken er samen met de kinderen 
alvast een vrolijk feestje van met lied-
jes, dansjes en pepernoten. Als Sin-
terklaas eenmaal binnen is gaat ons 
feestje natuurlijk gezellig verder. 

In de pauze is er speculaas en limo-
nade voor alle kinderen. Daarna krij-
gen de kinderen de mogelijkheid om 
met Sinterklaas op de foto te gaan of 
een liedje voor hem te zingen. Ook 
worden de kinderen, die een prijsje 
gewonnen hebben met versierde 
schoenen, op het podium geroepen. 

De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

Tot slot worden de gevulde schoenen 
uitgedeeld.
Wil je meedoen aan het feest in 
de boerderij? Dan moet je wel de 
dag ervoor je schoen zetten; 
dat kan alleen wanneer de 
onderstaande bon uiterlijk 
14 november is ingeleverd (in 
de gele emmer bij de Jumbo 
of in de brievenbus bij boerderij 
De Kroon). Je kunt de bon ook bij de 
beheerder van de boerderij of bij de 
mensen van de zorgboerderij halen. 
De bon kan eveneens vanaf de website 
www.oostelaar.nl geprint worden.

Op vrijdag 18 november kun je tussen 
16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren 
bij boerderij De Kroon (bijbouw). Als je 
de schoen mooi versiert kun je hier-
mee een prijsje winnen.
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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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Workshop Kerstcreatief
Zijn ze niet schattig, deze kerstkabouters? Nee, we gaan ze 
niet alle drie maken. Maar misschien ben je, nadat je er één 
tijdens de workshop gemaakt hebt, zo enthousiast gewor-
den dat je zelf thuis het drietal compleet maakt. Als basis 
wordt een taps toelopende vaas of pot gebruikt. De muts 
is gemaakt van kippengaas, afgewerkt met spagnum. De 
materialen zijn zodanig dat de kabouter tegen nattigheid 
kan en dus zowel binnen als buiten gezet kan worden. 

Wanneer: dinsdag 22 november
Waar: zolder boerderij De Kroon
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar
Kosten € 15,00 voor leden en
 € 20,00 voor niet-leden
Zelf meenemen: tang om gaas te knippen
Opgeven: vanaf 22 oktober tot uiterlijk 12 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.

Kerstworkshop
Noteer de datum vast in je agenda: donderdag 22 decem-
ber.  Wat we gaan maken blijft nog even een verrassing, 

maar het wordt beslist leuk. Meer informatie vind je in wijk-
blad no. 6, dat vanaf 19 november wordt verspreid.

oproep aan hobbyisten voor de Kerstmarkt bij  
boerderij De Kroon op zondag 11 december

Op zondag 11 december, van 12.00 – 19.00 uur, organi-
seert wijkvereniging De Oostelaar een gezellige kerstmarkt. 
Voor deze kerstmarkt worden twee grote tenten op het 
terrein van de boerderij geplaatst. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste hobbyisten, die hun zelf-
gemaakte producten willen laten zien en verkopen. 
Alle leuke dingen voor de Kerst zijn welkom, zoals bijvoor-
beeld kerststukjes, kerstkaarten, feestelijke sieraden, kerst-
make-up en cadeau-artikelen.  

Het is echter géén rommelmarkt. Bij twijfel kunt u even 
bellen. Hebt u interesse? Laat het weten en reserveer een 
(gratis) tafel. Maar, reageer snel, want vol is vol!

U kunt bellen naar 381 88 57, van maandag t/m vrijdag.
Meer bijzonderheden over de kerstmarkt komen eveneens 
in wijkblad no. 6 te staan.

De foto’s geven een indruk van de gezelligheid van de Kerst-
markt van vorig jaar.
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Zaterdag 10 september was er een speciale Buurtkeuken 
in wijk De Laar. Gevierd werd namelijk het éénjarig bestaan 
van deze Buurtkeuken en als verrassing werd dat gevierd 
met een lekkere barbecue. Waarvoor ditmaal de bezoe-
kers niets hoefden te doen, behalve dan aanschuiven en 
smikkelen. Met afsluitend dan wél snel even met z’n allen 
afwassen en de boel weer aan kant maken. Dus kok Juan 
was de maestro achter de barbecue, driftig in de weer 
met het bereiden van sateetjes, worstjes, speklappen en 
hamburgers. Waarbij er ook gekozen kon worden uit een 
tafel vol groenten en salades en ook lekkere sauzen (de 
pindasaus – hmmmm!). Met, inleidend op het gebeuren, 
een feestelijk drankje en praatje. En afsluitend koffie met 
gebak. Het was één en al verwennerij eigenlijk. En dit alles 
vindt dus al een jaar plaats onder de bezielende leiding van 
Marieke van Mourik, die daarin wordt bijgestaan door Juan 
Opdam, Marian Lamers en Marianne Ligtvoet. Wat dan een 
prima gelegenheid geeft voor enig evalueren, terugblikken 
en vooruitblikken. Over wat we kunnen verwachten bijvoor-
beeld in het komende jaar. 

Volgens Marieke er is in het afgelopen jaar heel wat voorbij 

gekomen aan lekker eten: Grieks, Thais, pannenkoeken, 
friet, hamburgers, Paella, notenrijst, Mexicaans, stamppot, 
en... (ik scan nog even verder in Facebook) een bijzonder 
kerstmaal, tapas, appeltaart, Japans (sushi – zelf rollen!), 
pompoentaart (het houdt niet op), Italiaans, Nasi, wrap met 
bakbanaan, kip curry, enzovoort. 

Kijk je er zo op terug dan is het net of je een rondje over de 
wereld hebt gedaan. 
Het aanbod is zeer internationaal. Dat heeft wel een beetje 
je voorkeur is het niet? 
“Dat klopt. Net zoals de Buurtkeuken voor iedereen is, van 
jong tot oud, Nederlands of niet Nederlands, vinden wij het 
ook leuk om gevarieerd te koken, dus uit allerlei landen. 
Wat dat betreft zijn er nog heel veel mogelijkheden. En we 
vragen altijd om ideeën en leuke suggesties”. 

Trouwens, het is vaak zo dat je een gerecht meerdere keren 
moet bereiden voor je echt in de gaten hebt hoe het moet. 
Dat sushi rollen bijvoorbeeld, dat is echt een truc apart.  
En dat geldt ook bijvoorbeeld voor die Vietnamese loempiaa
tjes. Is het een idee om eens een gerecht te herhalen? 

Buurtkeuken viert 

buurtkeuken
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“Nou, daar ben ik zeker een voorstander van! Je noemt 
meteen twee recepten op, die ik graag nog een keer wil 
maken, omdat het zo leuk is om het op deze manier te 
leren. Thuis ben je misschien niet zo snel geneigd om zoiets 
op tafel te zetten. En dat is zo leuk aan de Buurtkeuken: 
wij zorgen voor de ingrediënten en voor de know-how en 
samen maken we de lekkerste gerechten. En ik denk dat 
het iedere keer weer een feestje op ons bord wordt, ook al 
hebben we het al een keer eerder gemaakt”.

Ik kan mij voorstellen dat je in het afgelopen jaar organisato
risch dingen hebt aangepast. Wat betreft aantallen bezoekers 
bijvoorbeeld. Of entreeprijzen, manieren van bereiden en de 
boel weer opruimen. Wat is je daar het meest opgevallen?
“Door ervaring leer je en dat geldt zeker ook voor ons.  
Zo hebben we na de eerste keren wat dingen aangepast, 
zoals het neerzetten van de tafels; het verdelen van het 
taken over 2 werkruimtes bij veel mensen; bij binnenkomst 
eerst koffie en thee; na het eten eerst opruimen en daarna 
als afsluiting koffie; een maximum van 35 deelnemers.
De prijzen houden we zo: € 3,00 per persoon (vanaf 13 jaar) 
en € 1,50 voor kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar (onder 
de 4 jaar is het gratis). En natuurlijk eten de mensen met 
een Gelrepas gratis! Daar zijn we heel trots op. Het blijft een 
leuke uitdaging om een mooi menu samen te stellen met 
dat budget. Iedere keer verbaas ik mij er over wat we op 
tafel hebben staan aan diverse gerechten voor dat bedrag. 
Dat geeft wel een kick. Maar de grootste kick is toch wel 
dat we dat met z’n allen doen. Het overtreft mijn verwach-
tingen”.

Bij zo’n Buurtkeuken, daar komt eigenlijk van alles op 
bezoek. En op de een of andere manier werkt het wel alle
maal. Dat mensen, die elkaar eerst totaal niet kennen, het 
volgende ogenblik samen piepers zitten te schillen. Dat is 
toch wel wonderlijk dat dat lukt, nietwaar?
“Dat is ook de kracht van onze Buurtkeuken. Het is wat ik 
hoopte, maar wat van te voren een onzekere factor is. Dat 
komt denk ik met name, omdat wij als vrijwilligers er zo veel 
lol in hebben en iedereen een goed gevoel willen geven. 
Niks moet. Heb je even rust nodig, dan ga je weg uit de 
drukte en zoek je een rustig plekje op. De locatie is er groot 
genoeg voor en ook heel uitnodigend. En ik zie dat dit ook 
gebeurt. Mensen voelen zich veilig bij de Buurtkeuken en 
dat is een voorwaarde. Er is ruimte om aan te geven als het 
even niet lekker gaat, zonder dat wij als een soort hulpverle-
ners aan de slag gaan. 
Het grote verschil met andere eetgelegenheden, zoals Resto 
Van Harte en bij het Leger des Heils, is dat wij samen alles 
doen. Na het kopje koffie en de uitleg over het menu, gaan 
we gewoon lekker aan de slag. Dit gaat zo natuurlijk.  
Tijdens het snijden en bakken, kun je kletsen met je tafel-
genoten, maar dat hoeft niet. Je schuift niet aan tafel bij 
een al voorbereide maaltijd, waar je misschien van jezelf 
verwacht dat je een praatje moet maken met je buurman 

of buurvrouw, terwijl je liever rustig opstart of de kat uit de 
boom wilt kijken. Hierdoor is het meedoen aan de Buurt-
keuken heel laagdrempelig. En dat was precies wat ik voor 
ogen had. Nu zie ik ook dat dat werkt. En ik ben sowieso 
heel blij dat er meer mogelijkheden zijn en al waren voor 
mensen om aan te schuiven bij een diner”. 

Heb je voor het komende jaar een idee waar het meer naar 
toe moet met de Buurtkeuken? Of denk je toch: beter doen 
wat we doen, werken aan meer bekendheid, misschien meer 
polsen wat er leeft bij de bezoekers? 
“Er komt binnenkort een internetsite. De bedoeling is, dat 
de mensen zich straks via die site opgeven. Dan hebben 
we een beter overzicht van het aantal deelnemers. Mensen 
zonder internet kunnen zich nog altijd opgeven door een 
briefje met naam en telefoonnummer achter te laten bij de 
Oudenboschstraat 75 of de Limburgsingel 48.
Verder willen we voorlopig door op deze voet. Natuurlijk 
houden wij ons altijd aanbevolen voor goede tips, ideeën en 
suggesties. 

De Buurtkeuken is er op zaterdagen in de Bredeschool aan 
de Brabantweg, aanvang 16.00 uur, eenmaal per maand. 
Voor meer informatie, zie Facebook en zie daar ook de info: 
https://www.facebook.com/BuurtkeukenDeLaar

Je aanmelden voor de Buurtkeuken kan via: 
buurtkeukendelaar@hotmail.com 

Dick Broere, 
Redactie wijkwebsite De Laar 

éénjarig bestaan met barbecue

De laar bestaat 1 jaar!

Helpende 
handen 
gevraagd!

Om alle activiteiten 
goed uit te 
kunnen voeren is 
wijkvereniging  
De Oostelaar 

dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. 

Zo ook voor het sinterklaasfeest 
op 19 november. 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
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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. 

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 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

  

 

            

 

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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prijswinnaar Dag van de laar 
Veel bewoners hebben tijdens de dag van de Laar met het 
sociale wijkteam en het team leefomgeving kennis gemaakt. 
Kinderen kregen een leuke ballon, terwijl veel volwasse-
nen zich bogen over een zoekplaatje. In de marktkraam 
lag een plattegrond van De Laar met daarbij vijf foto’s. 
De vraag was om op de kaart aan te geven waar deze 
foto’s zijn gemaakt. Vervolgens moest er ook nog antwoord 
worden gegeven op de gisvraag: Hoeveel straatnamen zijn 
er in de Laar? 
De juiste vijf plekken werden door meerdere bewoners 
gevonden. Het juiste antwoord op de gisvraag was 134 
straatnamen.
Tijs Hamers uit de Laar-West was degene die het beste 
het aantal straatnamen heeft ingeschat. Daarom is Tijs de 
terechte winnaar van een verse slagroomtaart van de plaat-
selijke bakker. Harm Jan Kuipers en Maren Wassenaar van 
het team leefomgeving en Annick van Harten van het soci-
ale wijkteam hebben de taart overhandigd aan Tijs.
De “dag van De Laar” was voor zowel het team leefomge-
ving als het sociale wijkteam een leuke gelegenheid om in 
contact te komen met de bewoners van De Laar. 

Mocht u contact willen met één van deze teams: 
Het team leefomgeving is iedere dinsdagochtend te vinden 
in boerderij de Kroon of per mail: delaar-elden@arnhem.nl. 
Het sociale wijkteam is op donderdagmiddag van 13:00 - 
15:00 uur te vinden in boerderij de Kroon. Voor meer infor-
matie of voor het maken van een afspraak verwijzen wij u 
naar de site: www.zodoenwehetinarnhem.nl 
Met vriendelijke groet,
Team leefomgeving en het sociale wijkteam

Koor all Friends zong op de Dag van de laar
Koor All Friends heeft op 4 september op de Dag van de 
Laar een klein concert gegeven.
De klanken van de vrolijke popsongs klonken over het 
terrein. Een toeschouwer kwam zelfs bij het koor staan en 
zong een liedje mee!  

Het koor had van het lied “Kom van dat dak af” een eigen 
versie gemaakt met de woorden: Kom van die bank af en 
zing met ons mee”.
Het koor is op zoek naar mannen, die de basgroep komen 
versterken en vrouwen, die de sopranen komen versterken.

Wil je komen zingen? Wij zingen elke dinsdagavond van 
20.00-22.00 uur, o.l.v. Marja Stoter, in de aula van Het 
Startblok aan de Venlosingel 212.

Actie: wanneer je je in oktober aanmeldt, kun je 4x 
gratis komen meezingen.

Info: www.koorallfriends.nl
Opgave: koorallfriends@gmail.com

eSa in het nieuw met kledingsponsors
U hebt ze vast al zien lopen of fietsen door de wijk. De voet-
ballers van ESA met het logo van de COOP prominent op 
het shirt. Naast het logo van de COOP staan ook Vandaag 
Engineering, Aster uitvaartzorg, fysiotherapie Rosinga en 
hulpnaongeval.nl op de shirts van alle teams bij ESA.

ESA blij met haar kledingsponsors
Het draaiende houden van een voetbalvereniging kost veel 
geld. Geld dat de sportclubs in deze tijd voor een groot deel 
zelf moeten opbrengen. ESA is daarom erg blij met deze 
sponsors! 

Nieuwe hoofdsponsor voor eerste elftal
Hollander Techniek is de komende twee seizoenen de 
nieuwe hoofdsponsor voor het eerste elftal van ESA. 
Hollander Techniek is een technische dienstverlener.  

Hollander: “Door deze sponsoring bij ESA willen wij onze 
naamsbekendheid en bedrijfsimago in deze regio verster-
ken, ons netwerk vergroten en potentiële klanten en werk-
nemers werven”.
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terugblik op de    Dag van de laar
De foto’s op deze pagina’s geven een goed beeld van de 
gezellige sfeer tijdens de Dag van de Laar, op zondag 4 sep-
tember. Deze dag is, mede dankzij sponsoring door de 
Woonboulevard en het Wijkplatform, weer een groot succes 
geweest. De vrijwillige brandweer, de jeugdbrandweer uit 
Renkum en de dierenambulance hebben ook belangeloos 
hun steentje aan het feest bijgedragen. Daarnaast hebben 
veel sociale instellingen en hobbyisten de gelegenheid 
gekregen zich te presenteren. Vooral de samenwerking 
met en de inzet van de vele vrijwilligers is voor zo’n dag 
van onschatbare waarde. We kijken dan ook terug op een 
geslaagde dag met dank aan iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen, bestuur wijkvereniging De Oostelaar  
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wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

NOV DEC
12 10

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

OKT NOV DEC
19 16 21

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.00 uur

OKT NOV DEC
18 1 13

15
29

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 de , 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

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

OKT NOV
25 1

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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ZOMER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IEDERE ZONDAG 
OPEN

 Kijk voor acties en openingstijden op:  WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

• 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


