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PIN-betalINgeN

NIeuwe websIte

NIeuwe voorzItter



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

Medisch Pedicure

Lid Provoet & ProCert gecerti�ceerd

Voetverzorging diabetici & reumapatiënten

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

Jessica
Pedicure Arnhem

 

Aanmelding lidmaatschap

Naam: ……………………………………………………..
Adres:  …………………………………………………….

Postcode:  ……………………………………………….
Woonplaats 

Geb.datum:  ……………………………………………
Tel.nummer:  ………………………………………….

Email adres --------------------------------

Gezinslidmaatschap              € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap    €  8.00

Handtekening:                 Datum:

Inleveren bij:  Boerderij “De Kroon”

Randweg 2, 6845 AC  Arnhem
t.a.v. Wijkvereniging de Oostelaar

Mail: Penningmeester@oostelaar.nl 
of meld u direct aan op www.oostelaar.nl

Bankrek.: NL07 INGB 0002 743054

  

 
 

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.



Wijkblad voor De Laar

De Oostelaar
Wijkblad voor De Laar

De Oostelaar 3

Van de redactie
Via een terugblik op 2017 (het Sinterklaasfeest en de Kerstmarkt) gaan we naar het 
programma van de wijkvereniging voor 2018. De voorbereidingen voor Koningsdag zijn 
achter de schermen al in volle gang. Ook zijn er weer leuke workshops, waar u aan mee 
kunt doen.

Uit de opbrengsten van de vorig jaar gehouden collectes blijkt dat er nog steeds enthou-
siaste mensen zijn, die voor organisaties langs de deuren gaan; de vraag naar vrijwilligers 
hiervoor blijft groot. 

Sportievelingen kunnen zich aansluiten bij volleybalvereniging Arma. Voor ouderen is er 
vraag vanuit een seniorenzangkoor en schaken voor senioren. Ook de “Knarrenhof” is een 
leuk initiatief. Interessant om te volgen is de ontwikkeling van park Lingezegen, het park in 
onze “achtertuin”.

Het neerleggen van wijkbladen bij de Coop, voor bewoners van de Laar West, is een suc-
ces. Afgelopen keer zijn er op deze manier toch ook in de Laar West plm. 250 wijkbladen 
verspreid.

Hebt u zelf iets interessants te melden of heeft u een hobby, die u met anderen wilt delen, 
stuur uw kopij dan in naar redactie@oostelaar.nl.

Veel leesplezier,
Ineke

Nogmaals: dienstregeling 2018 openbaar vervoer
In de vorige editie van de Oostelaar werd het voorstel van Breng besproken om vanaf  
10 december 2017 ’s avonds na 21.00 uur op alle bus- en trolleylijnen nog maar 1x per 
uur te rijden.

Dit voorstel heeft zoveel instellingen in de pen doen klimmen met protesten daartegen, 
dat uiteindelijk is besloten door de Provincie Gelderland het plan niet door te laten gaan.

Als u de dienstregelingen raadpleegt op de website van Breng ziet u op de meeste lijnen 
na 21.00 uur dus nog steeds halfuurdiensten. 

Nr. 1, januari

De Oostelaar is het wijkblad 
voor De Laar en verschijnt in 
2018 zes maal.

Oplage ruim 3.200 exemplaren

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

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

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

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

Advertenties:
advertentie@oostelaar.nl

Algemeen:
info@oostelaar.nl

Druk:
Foto van Eimeren, Huissen

Coördinatie  
en wijkbladbezorging:
Hans Folman
381 24 15

Teksten
Ineke Bretz
06-31960079

Opmaak
Wendy Tweehuysen
De redactie behoudt zich het 
recht voor kopij in te korten of te 
weigeren.
Overnemen van teksten en/of 
tekeningen is toegestaan mits 
als bron “De Oostelaar”wordt 
vermeld.
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oensdag 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

Natuurlijk vitaal door deskundig advies over
voeding, supplementen en kruiden bij chronische

klachten, vermoeidheid en medicijngebruik

Natuurgeneeskundig therapeut Erwin Kempkens
Lid van beroepsvereniging VNT

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling
vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing is niet nodig.

www.natuurlijk-vitaal.nl
06 - 53 400 466

Alle aandacht voor uw voetklachten
Natuurlijke huidverzorging met Annemarie Börlind

Huidverjonging met microdermabrasie

Pedicure en schoonheidsspecialist Lidwien Kempkens
Lid van beroepsverenigingen ProVoet en Anbos

Vergoeding van pedicurebehandeling bij reuma en
diabetes is mogelijk met een verwijzing door een (huis)arts

of medisch specialist.

www.walk-on-voetverzorging.nl
wvw.schoonheidsspecialistearnhem.nl

026 - 32 71 282

Ons praktijkadres
Martensbongerd 22, Rijkerswoerd

IEDERE WOENSDAG & DONDERDAG

www.eetcafedewoerd.nl

SWEET & SPICY

ONBEPERKT 
SPARERIBS!
NU VOOR MAAR

€10,- p.p

VRIENDELIJK, GEZELLIG EN SMAAKVOL

026-3820620

GENIETEN AAN HET WATER
Op een bijzondere locatie in de prachtige 
natuur met net dat beetje extra. Met een 
indruk wekkend uitzicht op de 
Rijkerswoerdse Plassen is het goed toeven in 
het eetcafé of bij mooi weer op het terras.

Zes dagen in de week geopend van dinsdag  
tot en met zondag.  

Naast lunch en diner ook de perfecte locatie 
voor een bruisend feest, receptie of barbeque.

Geniet van de uitgebreide menukaart met 
smaak volle Hollandse gerechten met een 
Italiaans tintje, een heerlijke lunch of een 
drankje met hapje bij
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van de voorzitter
Na diverse keren de oproep te hebben 
gelezen dat men een voorzitter zocht, heb 
ik de stoute schoenen aangetrokken en een 
gesprek gehad met het huidige bestuur. 
Daarin bleek dat Tiny het voorzitterschap 
wilde overdragen. Dit na al geruime tijd de 
voorzittershamer te hebben gehanteerd. 
En hoe!! Zij heeft met verve de belangen 
behartigd van de wijkvereniging. Te 
vuur en te zwaard waar nodig. Tijdens 
haar voorzitterschap zijn vele activiteiten 
georganiseerd, die de bewoners van de wijk 
veel plezier hebben verschaft. Zijzelf meende 
dat het tijd werd om te vertrekken en plaats 
te maken voor een nieuwe voorzitter. Om, 
zoals zij zelf aangaf, de boel eens op te 
schudden. Ga er maar aanstaan. Iemand 
opvolgen die zo bevlogen de wijkvereniging 
heeft gemaakt tot wat het nu is. 

En toch durf ik dat wel aan! Vooral ook 
omdat de wijkvereniging nog veel meer enthousiaste (bestuurs)leden kent. Mensen die zich graag willen inzetten voor 
de wijkbewoners en daar leuke activiteiten voor willen organiseren. Samen iets willen opzetten, samen daar plezier aan 
willen beleven. Maar ook open staan voor nieuwe ontwikkelingen in de wijk en in de wijkvereniging. Vasthouden aan het 
goede, verbeteren waar nodig en uitbreiden indien gewenst. Meer de verbinding maken tussen de Laar Oost en West. 
Samenwerken met de in de wijk aanwezige instanties, de winkeliers in de winkelcentra en de Woonboulevard. En natuurlijk 
met de bewoners zelf. Uiteindelijk ben je samen sterk en kun je dingen van de grond tillen.

We gaan dan ook op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven, nieuw bloed. Creatief zijn met de mogelijkheden en 
daar iets van willen maken. Misschien ook iets voor u?
Het eerste wapenfeit is al daar: de lancering van een geheel vernieuwde website. Nadat de oude website jammerlijk is 
gecrasht, was plotseling de nood hoog om met spoed een nieuwe te maken. Ik denk dat dat goed gelukt is. Een website 
waar u alle activiteiten kunt vinden in de agenda. En verder het nieuws kunt volgen. Nu nog een paar enthousiaste 
redacteuren erbij en we kunnen de bewoners het actuele nieuws over de Laar bieden.
 
Tegelijkertijd zijn wij op Facebook en Instagram verschenen en laten ook daar weten dat we actief zijn. Mede door het 
lanceren van deze media is onze Kerstbingo een groot succes geweest. Door de inzet van de nieuwe media hebben we veel 
meer bewoners van de Laar weten te bereiken en natuurlijk ook via het vertrouwde verschijnen van magazine De Oostelaar.

Onze goede vrienden Sinterklaas en de Kerstman hebben ons in december ook weer bezocht. Blije kindergezichten en 
gezellige dagen liggen al weer achter ons. *Langs deze weg willen we de woonboulevard bedanken voor hun sponsoring 
van het Sinterklaasfeest. Als u dit leest, zullen de vrijwilligers al druk bezig zijn met het organiseren van Koningsdag op  
27 april. Kom gezellig langs en als u enthousiast wordt om ook mee te helpen, we horen het graag. 

Tot ziens, 
Frans

voorzitter@oostelaar.nl
www.oostelaar.nl 
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         Tandartsenpraktijk “Schuytgraaf” 
 

“Uw tandarts voor het hele gezin” 
 

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

 
 

                                      
  
 

 
            
 
           Dyany, 13 jaar 

 

Iedereen is welkom en we denken met u mee! 
 

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

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

Het is heel erg schoon! 
Aardige en gezellige 

mensen! 
Leuke en huiselijke 

wachtkamer! 

          Wassenaarweg 7 - Arnhem ZuidWassenaarweg 7 - vlakbij de Laar Oost   

www.shksportcentrum.nl

2200 m² gezellig sportplezier

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

Jeugdfitness 12+ • Seniorentrainingen
Shaolin Kempo 8+ • Kinderopvang

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

90 groepstrainingen
per week

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

1x trainen per week
♦ Proefmaand

vanaf € 23,50

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

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

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

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

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

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 
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Frisse ideeën van de bestuurstafel

PIN-betalingen
In gesprek met diverse bestuursleden bleek dat er bij de activiteiten 
een aanzienlijke contante geldstroom rondging. Het innen van 
deelnamekosten bij workshops, bingo’s en andere activiteiten, 
inkopen doen bij bijvoorbeeld de Jumbo en andere winkeliers, 
aanschaf van materialen, enz. 

Een werkwijze die nooit echt tot problemen heeft geleid, maar 
wel veel administratieve rompslomp veroorzaakte en bij de 
penningmeester hoofdbrekens. Maar ook de bestuursleden en 
vrijwilligers hadden geld in huis namens de wijkvereniging. Een 
aantal mensen ervaren dat als minder leuk.

Om die reden zijn we gaan onderzoeken hoe dit te veranderen is. 
De eerste maatregel is dat bestuursleden, die inkopen doen, een betaalpasje krijgen en daarmee gaan afrekenen. De 
tweede maatregel is dat de mogelijkheden worden onderzocht om boekingen vooraf te laten betalen via de website, 
middels het vertrouwde iDEAL. 
De derde is dat we een PIN-betaalautomaat gaan aanschaffen, welke aanwezig zal zijn tijdens de activiteiten. Hiermee 
kunnen betalingen zoals deelnamekosten enz. worden gedaan.

In deze moderne tijd, waarin pinnen en swipen al lang is ingeburgerd, zal het denk ik niet vreemd zijn dat ook wij als 
wijkvereniging dit gaan aanbieden. Daarnaast zijn de kosten te overzien en al helemaal als deze investering onze vrijwilligers 
een veiliger gevoel geeft. Daarbij moeten we dus zuinig zijn op onze vrijwilligers, daarvan zijn er nooit genoeg. Niet voor 
niets zegt men dat er genoeg gekken rondlopen, die je voor een tientje een tik op de kop verkopen. 

We vragen dan ook aan alle deelnemers van activiteiten en bezoekers om zoveel mogelijk per PIN te gaan betalen. U maakt 
het onze vrijwilligers daarmee een stuk gemakkelijker en vooral veiliger! 

De voorzitter

Nieuwe Media
Recent hebben we een nieuwe website gelanceerd. De oude was helaas gecrasht. Vonden we dat jammer? Nou op zich 
wel, andere vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet om die te maken en in stand te houden. Deze website was echter niet 
voorzien van een back-up en dus ook niet meer tot leven te wekken.
Aan de andere kant weer niet zo jammer, omdat we nu de mogelijkheid hadden de website te integreren in de moderne 
mogelijkheden van deze tijd. En nu wel met een back-up. 
Nadat we een nieuwe lay-out hebben gekozen, hebben we onze webdesigner de opdracht gegeven de website te gaan 
bouwen. De basisopdracht was een nieuwe, frisse, actieve uitstraling, waarbij met name de agenda en activiteiten op 
duidelijke wijze werden weergegeven. Verder natuurlijk het nieuws en informatie over de Laar.
Nog niet gerealiseerd, maar in bewerking, zijn de mogelijkheden als het boeken van activiteiten en het betalen daarvan. 
U moet hierbij o.a. denken aan het boeken van een marktkraam tijdens Koningsdag of het boeken van een creatieve 
workshop en daarvoor gelijk een bevestiging van deelname per mail ontvangen. 
Het zijn mogelijkheden die ook de wens van het bestuur invult. Namelijk minder contant geld in omloop bij de vrijwilligers, 
die de activiteiten organiseren, omdat we dit proces grotendeels kunnen automatiseren en/of digitaliseren. Het is dus 
gewoon een kwestie van gebruik maken van de mogelijkheden. 

Ook het insturen van redactionele stukken wordt een stuk eenvoudiger. Er zijn geen moeilijke handelingen meer te 
verrichten. En het werkt alsof je thuis een stuk zit te typen achter je pc of laptop. 

We gaan nu dan ook op zoek naar mensen, die leuke en/of informatieve stukken kunnen sturen, die over de wijk de Laar 
gaan. Heb je belangstelling? Mail dan even naar: webmaster@oostelaar.nl

De webmaster
www.oostelaar.nl
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terugblik op een zeer geslaagd    sinterklaasfeest en een  
gezellige kerstmarkt

8



Wijkblad voor De Laar

De Oostelaar
Wijkblad voor De Laar

De Oostelaar 9

terugblik op een zeer geslaagd    sinterklaasfeest en een  
gezellige kerstmarkt
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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 

–

Donatie aan de wijkvereniging

Wilt u geen lid worden, maar toch de wijk- 
vereniging steunen met een financiële bijdra-
ge?

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

U kunt hierover mailen met onze  
penningmeester:
penningmeester@oostelaar.nl
of uw bijdrage storten op girorekening:
NL07 INGB 0002 7430 54
onder vermelding van “donatie”.
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workshop Nespresso KoffieKunst sieraden
Mijn naam is Marieke Peters.
Ik ben in 1989 aan de MTS Vakschool in Schoonhoven afgestudeerd als gediplomeerd 
Goudsmid. Na veel ervaring op te hebben gedaan bij Goldline in ’s Hertogenbosch en bij 
Atelier Elcerlyck in Bredevoort, heb ik in 1999 besloten mijn eigen weg te volgen en ben 
voor mezelf begonnen.
Ik word in mijn werk vooral geïnspireerd door het vervormen van edelmetaal, waardoor 
er een Verandering plaats vindt. Hierdoor worden er verrassende sieraden gecreëerd, met 
een strakke uitstraling.
Het toepassen van kleur, met behulp van edelstenen en gekleurd staaldraad is iets wat als 
een rode draad door de sieradenlijn heen loopt.

Zo ben ik begonnen met de Nespresso KoffieKunst sieraden. De aluminiumkleur van de 
Nespresso koffiecups zijn geweldig mooi! Zo mooi, dat ik vond dat ik hier iets mee moest 
doen. En zeker in het kader van recycling was dit een mooi moment om me hier in te 
verdiepen. Na veel experimenteren heb ik er een aantal sieraden van gemaakt.  
De sieraden zijn erg prettig te dragen, daar aluminium zeer licht is. Daarbij is aluminium 
ook nog allergievrij.

Zo hebt u een leuk origineel sieraad en werkt u ook nog mee aan 
recycling!
Wat ik u kan aanbieden, is een eigen sieraad maken van Nespresso 
koffiecups.

•	 Wikkelarmband voor € 15,-
•	 Oorbellen en een ring voor € 15,-
•	 Een halve maantjes armband voor € 15,-

Om aan iedereen voldoende aandacht te kunnen besteden wil ik de 
deelname op maximaal tien personen houden. Mocht er veel belang-
stelling zijn dan wordt er een mogelijkheid gezocht voor een tweede workshop. 

Wilt u bij deelname opgeven wat u wilt maken en eventueel welke kleur, zodat ik de juiste materialen mee kan brengen (zie 
ook de afbeeldingen op de website www.veranderring.com ). En mocht u nog meer sieraden willen zien, kijk daarvoor dan 
eveneens op mijn website. 

De prijs is inclusief materialen en ik leer u hoe u uw eigen Nespresso KoffieKunst sieraad maakt!

Ik zie u graag bij de workshop,

Marieke Peters

Wanneer:  dinsdag 13 februari 
Waar:  boerderij de Kroon, deel I
Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar
Opgeven:  vanaf 3 februari tot uiterlijk 9 februari
Bij:  Ineke Bretz, tel. 06-31960079
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Activiteiten wijkvereniging De   Oostelaar in 2018
Voor verdere informatie: zie de agendapagina en op       www.oostelaar.nl

Dag van De Laar

Koningsdag

Sinterklaasfeest

Kerstmarkt

zondag 2 september

vrijdag 27 april

zaterdag 24 november

zaterdag 15 december
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Activiteiten wijkvereniging De   Oostelaar in 2018
Voor verdere informatie: zie de agendapagina en op       www.oostelaar.nl

Bingo 50+

Creatieve workshops

Koffieochtend i.s.m. 
SWOA

Cursus mandalatekenen

Zaterdagavondbingo

Breien voor goed doel

Inloopmiddag  
en jokeren

Badminton

elke 3e woensdag van de maand
14.00 – 15.45 uur

elke 2e dinsdag van de maand, 
tenzij anders vermeld

elke woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur

maandagochtend in de even weken
10.00 – 12.00 uur

elke 2e zaterdag van de maand
aanvang 19.30 uur

dinsdagochtend om de week  
10.00 – 12.30 uur

elke vrijdagmiddag
13.30 – 15.30 uur

elke woensdagochtend
10.00 – 11.30 uur

Spelzaal Venlosingel

Vooraankondiging rommelmarkt  
koningsdag 27 april
Noteer de datum vast in uw agenda! Op vrijdag 27 april is er weer een grandioze rommelmarkt rondom  
Boerderij de Kroon. 
Op onze website, www.oostelaar.nl, vindt u informatie over de verhuur van kramen. Ook wordt u nader geïnformeerd in 
het volgende wijkblad (verspreid vanaf 3 maart). 

zie ook www.oostelaar.nl 
Organisatie rommelmarkt.
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Nieuws van het Wijkcontactpunt De Laar
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en mogelijk was 
u aanwezig bij de nieuwjaarsborrel, die het “Wijkcontact-
punt” op 24 januari organiseerde, in samenwerking met het 
Team Leefomgeving (LO) en het Sociale Wijkteam. Verschil-
lende actieve wijkgroepen gaven tijdens deze borrel een 
kijkje in hun plannen, waaronder het wijkcontactpunt zelf. 

Maar wat is het wijkcontactpunt?
In 2017 is het Wijkplatform De Laar opgeheven. Een klein 
groepje bewoners wilde de rol van het wijkplatform voor de 
wijk De Laar voortzetten en zo is het wijkcontactpunt ont-
staan. De functie van dit buurtoverleg is het adviseren van 
het Team Leefomgeving over de besteding van verschillende 
budgetten, over de knelpunten in de wijk en de oplossing 
daarvan en het bevorderen van de samenwerking tussen 
gemeente en bewoners. We zoeken aansluiting bij wat er 
in de wijk leeft. Dit doet het wijkcontactpunt onder meer 
door het activeren van bewoners om zelf activiteiten te 
ontwikkelen en stelt daarvoor ook geld beschikbaar uit het 
wijkbudget.

Financiële bijdrage.
Het afgelopen jaar heeft het 
wijkcontactpunt diverse initiatie-
ven van bewoners ondersteund. 
Zo zijn het afgelopen jaar meer-
dere aanvragen van WhatsApp 
groepen gehonoreerd om buurtpreventieborden te plaatsen 
in hun gebied. Ook zijn de gebruikelijke kindervakantieacti-
viteiten van Jeugdland en activiteiten van de wijkvereniging 
weer ondersteund. Bewoners die serieuze ideeën hebben 
voor activiteiten en deze ideeën, samen met andere bewo-
ners, ook willen gaan uitvoeren kunnen een aanvraagfor-
mulier voor een financiële bijdrage vinden op de wijkweb-
site www.delaararnhem.nl. 

Wijkwebsite en Facebook
En nu we het toch over de wijkwebsite hebben: heeft u de 
vernieuwde website al ontdekt? Sinds kort is deze nieuwe 
site online. In 2017 is er een nieuwe redactie gevormd en 
deze heeft de oude website omgevormd tot een wijkweb-
site, met actueel nieuws en informatie over alles wat in de 
wijk aan activiteiten plaatsvindt. Ook vindt u hier mogelijk-
heden om zelf berichten op het digitale prikbord te plaatsen 
of hulp te vragen aan medebewoners. 
Deze website is gekoppeld aan de facebookpagina www.
facebook.com/wijkdelaararnhem. De redactie bestaat uit 
Astrid en Iris Fitsch, Dick Broere, Gerard Scheuter en Harm 
Jan Kuipers (tijdelijk, Team LO). Informatie voor website en 
facebook kunt u sturen naar websitedelaar@gmail.com. 
Ook bewoners die hierbij betrokken willen worden, met 
tekst, foto’s, filmpjes of rubrieken, kunnen zich melden.

Het ligt in de bedoeling bij belangrijke thema’s in de wijk 
steeds opnieuw bewoners te betrekken. Zo adviseerden 
bewoners over de verbeteringen, die de gemeente binnen-
kort gaat afronden bij de oversteek van Randweg en uitvoe-
ren bij de zebra’s over de Brabantweg en heeft het Team LO 
een enquête gehouden over het fiets- en voetpad Kroonse 
Wal. Ook is er een schouw geweest langs de verbinding 
van De Laar met Park Lingezegen en is het speelplein Sus-
terenhof vernieuwd en heropend. Er was een bijeenkomst 
over zwerfvuil en afvalbakadoptie en nog veel meer. Als 
u een paar keer per jaar (ongeveer 1x per twee maanden 
een avond) mee wilt praten over dit soort thema’s en over 
de manier waarop budgetten in de wijk worden besteed, 
dan kunt u meedoen met het wijkcontactpunt. U kunt zich 
melden via de wijkwebsite of u neemt contact op met het 
Team LO. 
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www.casinosuikerland.nl
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!
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•	 Psychotherapie	&	coaching	voor	kinderen	en		
volwassenen	

•	 Enthousiast,	verhelderend,	liefdevol	en	betrokken.	

•	 Gecontracteerd	door	alle	zorgverzekeraars	en	gemeenten		
(Jeugdwet	en	Wmo)	

www.cindykusters.nl
06-52066091

Cindy	Kusters
Co-Creation

Motto: ‘therapie mag ook leuk en gezellig zijn!’

Co-creation, therapie en coaching
Wie ben ik? Mijn naam is Cindy Kusters en ik werk in mijn zelfstandige praktijk Co-Creation, therapie en coaching. 

Mijn praktijk ligt op een fijne plek, vast aan een natuurgebied en dat 
geeft net dat beetje extra aan bijzonder uitzicht en rust. 
Mensen kloppen om verschillende redenen bij mij aan. Ik werk 
met volwassenen en kinderen in de psychische hulpverlening. Ons 
dagelijks leven vraagt soms veel van ons. Daardoor kan het zijn dat 
je een moment vastloopt en dat je hulp nodig hebt om je energie 
en balans weer te kunnen hervinden. Therapie of coaching gaan 
inzetten kan soms een drempel zijn om te nemen. Die drempel 
verlaag ik graag door te zeggen: “Therapie mag ook leuk zijn!” 
Mijn aanpak is enthousiast, dynamisch, inzichtgevend en vanuit 
liefdevolle betrokkenheid.

Begin van dit jaar 2018 start in mijn praktijk een nieuwe manier 
van behandelen. Emdr therapie, (trauma en post-traumatische 
stress behandeling) op basis van bodydrum percussie. Therapie 
met behulp van het diepe geluid van de drum en rechter- en 
linkerhersenhelft stimulatie, waardoor het trauma oplost. Effectieve, 
kortdurende, zeer doeltreffende en speelse manier van therapie. 
Nieuwsgierig naar wat dit mogelijk voor jezelf of je kind kan 
betekenen? Bel mij voor meer informatie: 06-52066091.

Ik werk bij mensen met kinderen, veelal in de thuisbegeleiding. En tevens vanuit mijn praktijkadres. Via de huisarts of 
wijkcoach kan er een doorverwijzing gegeven worden. Via de gemeente is hulp voor jongeren van 0 t/m 18 jaar hierdoor 
kosteloos. Regelmatig geef ik komend jaar workshops. 
Houd daarvoor mijn website in de gaten: www.cindykusters.nl.
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Interesse voor Knarrenhof in Arnhem!
Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger. Ooit 
waren dit plekken voor armeren, ouderen, weduwen en 
zieken. Het was er besloten en veilig, maar zeker niet 
luxe en comfortabel. Dat is het concept van Knarrenhof 
wel. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in 
een veilig en afsluitbaar hof. Ieder heeft een eigen voordeur, 
inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur 
op het terrein.

Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen 
en “noaberschap’’ bent u hier nooit alleen. Met 
de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er 
namelijk mogelijkheid voor ontmoeting. Het is beslist geen 
woongroep, want niets moet gezamenlijk, maar het kan 
wel. De toekomstige ”hovelingen” organiseren samen 
het onderhoud, de zorg, energie enzovoort, met hulp van 
de landelijke Stichting. Alles wat ze zelf kunnen doen, 
doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen 
door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en 
goedkoper.  

Centraal bij 
Knarrenhof staan de 
begrippen veiligheid, 
geborgenheid en 
onafhankelijkheid. Dat 
laatste uit zich ook doordat ze met hun geïnteresseerden de 
plannen maken in plaats van over. In Zwolle wordt de eerste 
hof deze maand opgeleverd. 

In Arnhem is er ook al een groep geïnteresseerden bij elkaar, 
zij zoeken nog meer mensen die hier wel zouden willen 
wonen. Samen kunnen we dan aan de slag en zullen we 
een eerste informatieavond organiseren. 

Meer informatie en inschrijven via de website:  
www.knarrenhof.nl 

Senioren/mannen- en Senioren/vrouwenschaak in de Petersborg, 
Slochterenweg 40, Vredenburg (Arnhem-Zuid)
Op 1 november 2017 zijn wij van start gegaan met het 
seniorenschaak op iedere dinsdagmiddag,  
van 13.30 uur tot 15.30/16.00 uur. 

Waar: Steunpunt SWOA, de Petersborg,  
Slochterenweg 40, 6835 DX in Arnhem-Zuid, nabij 
voetgangerstraverse Kronenburg. Tel.: 323 08 50,

Het initiatief gaat uit van een aantal schaaksenioren en 
stamt uit de jaren 70/80. Namen van toen zijn:  
Willem Huisman, Wouter Venhoek, Anton Moninx en 
diverse schaakvrijwilligers, onder auspiciën van de Stichting 
Welzijn Ouderen Arnhem. 

Leeftijd is +/- 50 jaar, maar zij, die zonder werk zijn komen 
te zitten en vluchtelingen uit het AZC-Elden, zijn ook 
welkom.

Deelname is gratis. Geen Elo-rating. De bedoeling is een 
leuke, prettige en fijne vrijetijdsbesteding. Er is een buffet 
met frisdrank, koffie en thee tegen betaling. 
De indeling van de Petersborg is onlangs vernieuwd en alles 
heeft een nieuw kleurtje gekregen. Alle reden om u van 
harte welkom te heten, voor een leuke partij schaak.

Contactpersoon: Gerard Viets, tel. 381 07 53.

Kom zingen bij “one life live it”!
Zingt u alleen onder de douche, in de keuken of onder het 
klussen? Het is toch zonde om uw talent te verstoppen? 
Kom daarom zingen bij het Seniorenpopkoor  
“One Life Live It”!

Wij zingen vierstemmig (sopranen, alten, tenoren en bassen) 
en kunnen in iedere zangpartij nieuwe leden gebruiken. Dit 
geldt zowel voor dames als heren vanaf 50 jaar. 

Wilt u lekker in een ontspannen sfeer zingen? Uw talent 
verder ontwikkelen? 
Kom dan iedere maandag van 19.00 tot 21.00 uur zingen in 

basisschool De Sterrenkring aan de Blekerstraat in Arnhem, 
onder leiding van onze ervaren dirigente. 

De contributie bedraagt  
€ 50,- per kwartaal. U kunt 
altijd een paar weken op 
proef komen zingen, om te 
kijken of het u bij ons bevalt. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met  
Jan van Gent, voorzitter, 
tel. 06-23 11 45 03
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

          Inleveren bij: Boerderij “De Kroon”,  Randweg 2    
                                           6845 AC  Arnhem (tav wijkvereniging)  
                  Email: penningmeesterdeoostelaar@hotmail.com 
          Girorek: NL07 INGB 0002 7430 54 
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Workshop decoratief trapje
Deze workshop gaan we een decoratieve trap 
maken voor in huis. We gaan werken met stokken 
(bezemstelen) en takken. De takken worden met 
jutetouw dwars op de stokken vastgemaakt. Daar-
bij komen er verschillende decoraties aan te han-
gen, zoals een Eucalyptusbosje met kant, een vaasje 
met verse bloemen en nog wat andere decoraties. 

De trap wordt een blikvanger in huis!

Wanneer:  dinsdag 13 maart 
Waar:  boerderij de Kroon, deel I en II
Organisatie:  wijkvereniging de Oostelaar
Kosten:  € 15.00 voor leden
                     € 20.00 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 3 februari tot  

uiterlijk 17 februari
Bij:                  Elvira Benerink, Tel 3818556

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

Voor deze workshop geldt: 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.

Opbrengst collecte NSGK voor het gehandicapte kind
Beste inwoners van de Laar.

Afgelopen november is er weer gecollecteerd voor de NSGK, de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind.

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun gulle gift. Uiteraard wil ik ook alle collectanten bedanken voor hun tijd en inzet. 
De collecte heeft in De Laar het mooie bedrag van € 2185,44 opgebracht.

Ook voor de volgende collecte, van 12 t/m 17 november 2018, zoek ik nog personen die willen collecteren voor de NSGK.  
U kunt zich opgeven bij: Jos Coppens, coördinator voor De Laar, tel. 381 52 16.

Wilt u meer weten over NSGK dan kunt u op de site www.nsgk.nl kijken.

Opbrengst collecte Alzheimer.Nederland
Beste inwoners van de Laar Oost.

Ook vorig jaar, van 6 – 11 november, is er weer bij u in de wijk gecollecteerd voor Alzheimer Nederland. Wij willen u,  
als gulle gevers, hartelijk bedanken. Natuurlijk bedank ik ook de collectanten voor hun enorme inzet!

Dit jaar heeft de collecte in de Laar Oost € 1737,09 opgebracht.

Wilt u meer weten over Alzheimer Nederland dan kunt u op de site www.Alzheimer.Nederland.nl kijken.

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. U kunt zich opgeven bij: 
Ans den Duijf, coördinator voor de Laar Oost, tel. 381 23 39.
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Be Different
Schoonheidssalon  
& Pedicure

Gratis  
intakegesprek  
& huidanalyse

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

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

Ook voor de implantaatprothese

P.  Andriessen
Tandprotheticus

Bel voor afspraak en advies:

Wassenaarweg 5 A
6843 NX Arnhem
Tel: 06 13962950

Email: p.andriessen@wxs.nl

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

Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 

Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013

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
Wijkblad voor De Laar
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Park lingezegen: werkzaamheden in 2018 
Park Lingezegen is bijna af. Althans, de aanleg van dit 
nieuwe landschapspark, want de komende jaren is er 
natuurlijk nog volop ruimte voor initiatieven van burgers en 
ondernemers. In 2018 wordt er nog hard gewerkt aan de 
realisatie van dit nieuwe landschapspark. Wat staat er nog 
te gebeuren?

Spoorbrug
Er komt een spoorbrug bij de Notenlaan. Met die brug over 
het spoor tussen Arnhem en Elst loop je binnenkort gemak-
kelijk – en met een prachtig uitzicht – van deelgebied De 
Park naar Het Waterrijk, en andersom. Daarvoor moet wel 
eerst een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden, en 
dat vindt momenteel plaats.

Het Waterrijk
In Het Waterrijk-West (tussen de Rijksweg Noord, 1e Wete-
ringsewal en de A325 in Elst) graven we nog veel grond af 
om rietmoerassen aan te leggen. Rond juni 2018 komen 
er recreatieve voorzieningen, zoals een kanoduiker aan de 
Kerkstraat. Op de website onder “Werkzaamheden Water-
rijk-West volop bezig” leest u meer.

Bos Idylle
Op het ‘kasteelterrein’ in Ressen maken we de grond klaar 
voor de aanleg van de Bos Idylle. De Bos Idylle wordt een 

parkje met een afwisselend bos, een open ruimte, voetpa-
den en een fietspad. De aanleg van paden en voorzieningen 
gebeurt in de loop van het jaar, het plantwerk in december 
2018. Dit is de derde en laatste idylle in een serie van drie. 
De andere twee idylles zijn de Water Idylle en de Berg Idylle.

Parkwal
Over een paar jaar wordt – naar verwachting – de A15 
doorgetrokken. Er ligt al een natuurgebied ten noorden van 
de A15. Voor de natuurzone ten zuiden van de A15, de 
Parkwal, is het schetsontwerp voor een parkachtig gebied 
met boomgaarden vastgesteld. Binnenkort planten we al 
enkele bomen. De voorzieningen zoals een voetpad en 
mogelijk een speelplek, komen in de loop van het jaar. Het 
noordelijke deel, tegen de A15 aan, volgt bij de doortrek-
king van deze weg over enkele jaren. Meer lezen? Kijk op 
de website bij “Plannen voor Parkwal bij Bemmel”

Als deze vier werkzaamheden in 2018/2019 af zijn is de 
aanleg van Park Lingezegen klaar. Maar, er is de komende 
jaren nog volop ruimte voor initiatieven van burgers en 
ondernemers. Park Lingezegen blijft in ontwikkeling! 

Op de website www.parklingezegen.nl vindt u nog veel 
meer informatie.

actie én ontspanning. 
Dat is waar volleyballen bij S.V. Arma voor staat!
Recreatieve volleybalvereniging Arma nodigt iedereen uit 
om in het nieuwe jaar twee avonden gratis mee te trainen 
in de sportzaal bij het Olympus College in Arnhem-Zuid. 
Want elke maandagavond een paar uurtjes trainen bij deze 
recreatieve volleybalclub is niet alleen heerlijk sportief, 
maar ook gezellig. Onder leiding van twee professionele 
trainers, wordt in het eerste trainingsuur aandacht besteed 
aan warming-up, ontwikkeling van de techniek en spelin-
zicht. Het tweede uur staat garant voor een partijtje volley-
bal, waarbij spelers het in gemixt teamverband tegen elkaar 
opnemen.
Arma heeft op het ogenblik ongeveer 30 leden in de leeftijd 
vanaf ongeveer 25 jaar tot boven de 60 en iedereen met 
een beetje gevoel voor volleybal en spel - ervaren of onerva-
ren - kan bij S.V. Arma terecht. De beginnende speler krijgt 
de techniek vaak vlot onder de knie en maakt al snel vorde-
ringen in het spel.

Mocht dit je niet genoeg zijn, dan kun je je ook nog uit-
leven in onze recreatieve midweekcompetitie in sporthal 
Valkenhuizen. Deze is om de week op woensdag. Dus 1x 
per 2 weken speel je je wedstrijden waarin de teams gemixt 
zijn samengesteld.  Deze competitie is uiteraard nog fana-
tieker dan de training, omdat op vier niveaus tegen andere 
teams kan worden gespeeld, maar plezier staat te allen tijde 
bovenaan!

Naast deze 
volleybal acti-
viteiten orga-
niseren we 
zelf ook nog 
een aantal 
activiteiten. Zo 
is er jaarlijks 
een proactieve 
Arma dag, 
twee maal 
per jaar een 
gezellig seizoen-einde toernooi met een hapje en drankje en 
natuurlijk in het najaar het ARMA Herfsttoernooi.
Wij trainen op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur 
in de sporthal van het Olympus college naast de Rijnhal. Het 
adres is Olympus 11, 6832 EL Arnhem.

Bekijk ook een onze website www.sv-arma.nl en heeft u 
belangstelling dan kunt u voor informatie contact opnemen 
via arma.volleybal@gmail.com of 06-53631213. U bent van 
harte welkom om tweemaal vrijblijvend mee te trainen om 
zo een indruk te krijgen van SV-ARMA.
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Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

feb mrt APr MeI jun
10 10 14 12 9

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

feb mrt apr mei
21 21 18 12

Inloopmiddag en 
 jokeren 
13.30–15.30 uur
elke vrijdagmiddag
Irene Baumann, 381 23 71
( m.u.v. week 8, 18, 42  
en juni/juli/aug.)

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur

feb mrt apr mei
6 6 3 15

20 17
29

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

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

Mandala tekenen,  
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 381 85 56 
Ineke Bretz, 06-31960079

feb mrt apr mei
5 5 14

19 16
28

boerderij De Kroon

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

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

Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

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

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

Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

W
ie

, W
at

 e
n

 W
a

a
r

? Bestuur wijkvereniging De Oostelaar 
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem 
Frans Viveen, voorzitter  
voorzitter@oostelaar.nl  
Annie Folman, penningmeester

 Ineke Bretz, secretaris          06-31960079
 Angéla Bruin, bestuurslid  
 Elvira Benerink, bestuurslid
 Anja Spanbroek, bestuurslid
 Dennis van der Steldt, bestuurslid
 Wijkcentrum en zaalverhuur  

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

 info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij 

Marion Klomp 202 21 90 
marion@zorgboerderijdekroon.nl

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

Huisartsenpraktijk 
Bredasingel 54 381 51 59

Huisartsengroepspraktijk  
De Laar 381 05 00

Huisartsendienst 
buiten kantooruren 0900-1598

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

Apotheek De Laar 
Bredasingel 145 381 34 69

Tandartsen 
Ginnekenstraat 10-12 381 59 47

Diëtistenpraktijk New Life 
Bredasingel 54 06-18094249

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

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

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

Kantoor Hulpverlening 
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40  
312 77 00, spreekuren ma. 9.00-11.00 u.  
woensdag op afspraak  
via rijnstad.nl/afspraak

Wijkteam elden/De Laar 
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40  
6845 BH  Arnhem 088 - 226 00 00

Team Leefomgeving
 Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40  

delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
 Noortje Ruisbroek 377 51 36
 Harm-Jan Kuipers  377 51 28
Sociale raadslieden 

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

Raad voor de  
kinderbescherming 322 65 55

St. Thuiszorg  
Midden Gelderland 376 15 01

Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr.
 MFC Omnibus 

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

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

Dierenambulance 364 91 11
Basisscholen Venlosingel 

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

Peuterspeelzaal Moriaantje 
Randweg 2 (De Kroon) 383 00 67

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

Opbouwwerk Rijnstad
 Gerard Scheuter 06-50481697
 g.scheuter@rijnstad.nl
Wijkcontactpunt De Laar 

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

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

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

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

Bureau Zuid Groningensingel 94-96 
Gebiedsagent Jeroen Perquin

Brandweer 355 61 11
Noodgevallen 112

Zie ook:

www.oostelaar.nl
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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

wINtER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM



Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

OOK IN DE WIJK DE LAAR OOST!

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar

tarieven 2018 advertenties “de oostelaar”
1/3 1/8 1/4 1/2 1/1

aantal 
plaatsingen

kortings-
percentage

omslag 
buitenzijde

binnenpagina
omslag 
buitenzijde

omslag 
binnenzijde

binnenpagina
omslag 
binnenzijde

binnenpagina
omslag 
buitenzijde

omslag 
binnenzijde

binnenpagina

1
 € 58,00  € 26,00  € 48,00  € 46,00  € 42,00  € 82,00  € 75,00  € 160,00  € 155,00  € 155,00 

2 5%
 € 110,00  € 49,00  € 91,00  € 87,00  € 80,00  € 156,00  € 143,00  € 304,00  € 295,00  € 295,00 

3 7%
 € 162,00  € 73,00  € 134,00  € 128,00  € 117,00  € 229,00  € 209,00  € 446,00  € 432,00  € 432,00 

4 10%
 € 209,00  € 94,00  € 173,00  € 166,00  € 151,00  € 295,00  € 270,00  € 576,00  € 558,00  € 558,00 

5 12%
 € 255,00  € 114,00  € 211,00  € 202,00  € 185,00  € 361,00  € 330,00  € 704,00  € 682,00  € 682,00 

6 15%
 € 296,00  € 133,00  € 245,00  € 235,00  € 214,00  € 418,00  € 383,00  € 816,00  € 791,00  € 714,00 

Kortingspercentage is in de bedragen meegenomen. Interesse? Mail naar advertentie@oostelaar.nl


