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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.
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Van de redactie
Het nieuwe jaar werd gestart met de nieuwjaarsborrel van het Wijkcontactpunt, waarvoor alle wijk-

bewoners van De Laar waren uitgenodigd. Het was een geanimeerde avond, waarop weer aardig wat 

nieuwe contacten gelegd konden worden. Het verslag vindt u op pagina 14.  

Inmiddels heeft ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de wijkvereniging plaats- 

gevonden en zijn de nieuwe voorzitter en penningmeester officieel benoemd. Het beknopte verslag 

van deze vergadering staat op pag. 5.

Voorbereiding voor Koningsdag is al in volle gang en de verhuur van kramen voor de  

rommelmarkt wordt binnenkort opgestart. Het volledige programma voor Koningsdag komt in wijk-

blad 3 te staan. Bij de lente hoort natuurlijk de bloesemtocht, georganiseerd door de BTV Elderveld 

en het wijkplatform Elderveld. Vooruitlopend op de zomer kan al ingeschreven worden voor de Ome 

Joop’s Tour.

Bij de peuterspeelzalen van de SPA,  

Moriaantje en de Trommelaar worden open dagen gehouden, evenals bij het Medi@trefpunt Arn-

hem-Zuid. Bent u geïnteresseerd in kunst en cultuur? Breng dan eens een bezoek aan het Kunstcafé 

in de Hooijmaat. Verder vraagt  

speelotheek “Het speelpunt” vrijwilligers voor hun speelgoeduitleenpunt. Ook Pleyade kan vrijwilli-

gers gebruiken. Bij Equilibrium Combat Tang Soo Do kunnen ze, t.b.v. deelname aan het driejaarlijkse 

wereldkampioenschap, uw lege flessen en/of een sponsorbedrag goed gebruiken. 

Ook de overige artikelen zijn het lezen waard.

Veel leesplezier,

Ineke

Van de voorzitter
Wat gaat de tijd snel! Ga je deelnemen aan een bestuur als voorzitter dan merk je dat de tijd  

werkelijk als een razende sneltrein voorbij gaat. Maar het is wel ontzettend leuk. Met z’n allen druk 

bezig om de Koningsdag te organiseren. Wat daar niet allemaal voor komt kijken. En dan ook al 

rekening houden met de organisatie voor de Dag van de Laar. Nou ja, zeg … 

Naast de leuke dingen die ons te wachten staan, kregen we ook het nare bericht dat ons bestuurslid 

Anja Spanbroek met spoed was opgenomen in het ziekenhuis met een aneurysma in haar hoofd. Dat 

was echt wel even schrikken. Gelukkig is zij inmiddels alweer thuis en zal zij nog enige tijd moeten 

revalideren

Mijn eerste algemene ledenvergadering heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Zoals zo vaak bij dit 

soort vergaderingen was de opkomst matig. Belangrijkste wapenfeiten uit de vergadering zijn  

natuurlijk de bestuurlijke wijzigingen. Tiny Sijbrandi is afgezwaaid na vele jaren als voorzitter. De 

vergadering heeft mij als bestuurslid benoemd en mijn eerste officiële daad als voorzitter was dan ook 

om, namens de wijkvereniging, de aanwezige leden te vragen Tiny te benoemen tot erelid, als dank 

voor haar uitzonderlijke verdiensten voor de wijkvereniging. Met applaus werd hierin toegestemd. 

Bianca Buring zwaaide af als penningmeester en wordt opgevolgd door Annie Folman. Bianca heeft 

in best wel moeilijke omstandigheden alle zeilen bijgezet om alles voor elkaar te krijgen. Het is haar 

goed gelukt en ik ben er blij mee dat ze heeft toegezegd Annie te blijven ondersteunen met haar 

werkzaamheden als penningmeester. 

Net zoals het leven is, mensen komen en mensen gaan. Soms kan het verfrissend werken en nieuwe 

ideeën doen laten ontstaan. De lente zal niet lang meer op zich laten wachten. En de volgende  

uitdaging heet Koningsdag organiseren. 

Frans

Nr. 2, maart

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 Ooste-
laar”.
Kopij aanleveren op:
redactie@oostelaar.nl

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

Verspreiding in de Laar vanaf:
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

Klachten over bezorging?
info@oostelaar.nl

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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verslag van de Algemene ledenvergadering van 5 februari 2018, 
no. 213 
Aanwezige bestuursleden: Elvira Benerink, Annie Folman, Frans Viveen, Bianca Buring, 
Tiny Sijbrandi, Angéla Bruins, Ineke Bretz. Afwezig m.k.: Anja Spanbroek, Dennis van der Steldt
Verder aanwezig: Ans en Lambert Tabois, Irene Baumann, Jan Reiffers, Bea en Jan van Steenbeek.

1. Opening en mededelingen
Frans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mede dat Anja Spanbroek en 
Dennis van der Steldt helaas verhinderd zijn. 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 6 februari 2017
Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Financiën
	•		Financieel jaarverslag 2017: Annie verspreidt het jaarverslag en licht dit toe. Uitgelegd wordt dat een aantal rekeningen 

wel in 2017 betaald zijn, maar dat de bank ze pas in januari 2018 heeft afgeschreven. Ook andersom is het geval. De 
bestuurskosten zijn hoger uitgevallen; dit heeft o.a. te maken met het vernieuwen van de statuten (notariskosten).

	•	Begroting 2018: Annie licht de begroting toe. Vragen worden door haar en Bianca beantwoord.
	•		Verslag kascontrolecommissie (Jan Reiffers, Marion Klomp en Frits Weening). 

De boeken van 2017 zijn steekproefsgewijs gecontroleerd; alles zag er uitstekend en overzichtelijk uit. De commissie  
verleent de penningmeester decharge voor het boekingsjaar 2017. 

4. Verslagen van de activiteiten
De verslagen van de diverse activiteiten en de redactie van het wijkblad worden voorgelezen. Alle verslagen zijn te lezen op 
onze website www.oostelaar.nl . Jan van Steenbeek vraagt hoe te handelen bij het bezorgen van de wijkbladen ingeval van 
nee/nee-stickers; Tiny merkt op dat altijd als regel aangehouden wordt: overal bezorgen; het is een wijkblad. In geval van 
vervelende reacties kan besloten worden daar niet meer te bezorgen. Eventuele klachten worden door het bestuur  
afgehandeld. 
Inmiddels is afgesproken de activiteiten, zoals breien, inloop/jokeren en de koffieochtend, tijdens de korte schoolvakanties 
door te laten lopen. De vraag of dit ook tijdens de zomervakantie zou kunnen wordt in de volgende bestuursvergadering 
besproken.

5. Verkiezing bestuursleden
Ineke is aftredend en herkiesbaar; zij wordt herkozen. Tiny en Bianca zijn aftredend en niet herkiesbaar. Annie Folman en 
Frans Viveen worden als nieuwe bestuursleden gekozen. Annie wordt penningmeester en Frans voorzitter. Beiden hadden 
hun werkzaamheden al twee maanden als tijdelijk bestuurslid opgepakt. Bianca en Tiny krijgen een boeket bloemen als 
dank voor hun inzet; na instemming van de aanwezige leden krijgt Tiny van Frans het erelidmaatschap aangeboden. 

6. Mededelingen voorzitter
Frans is sinds november tijdelijk voorzitter en heeft als zodanig al een aantal acties opgepakt.
 -  Website: sinds kort is de nieuwe website online. Frans is webmaster. Via de website worden de activiteiten gecommu-

niceerd (agenda), actualiteiten gemeld enz. Via de webwinkel kan betaald worden voor het huren van een kraam op de 
rommelmarkt, voor het deelnemen aan workshops enz. Samen met Facebook en ook Instagram willen we de  
wijkvereniging zichtbaarder maken. 

 - Pinapparaat: is aangeschaft om bij activiteiten te kunnen gebruiken en de geldstroom op die manier te verminderen. 
 -  Frans heeft inmiddels met diverse instanties kennisgemaakt en gesprekken gevoerd. Er zullen nog een paar gesprekken 

volgen.
 -  Voor informatie over en weer zijn diverse mailadressen aangemaakt; dit maakt het vermelden van telefoonnummers 

overbodig. Hier wordt vanuit de vergadering op gereageerd, dat lang niet iedereen digitaal actief is. Frans zal hier reke-
ning mee houden. Als alternatief voor vermelding van zijn telefoonnummer in het wijkblad wordt voorgesteld een aparte 
mobiele telefoon voor de voorzitter aan te schaffen en dit nummer te vermelden in het wijkblad en op de website.

 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2018
In de statuten wordt vermeld dat twee personen voldoende is; de gemeente vereist i.k.v. toekenning van de subsidie, dat de 
commissie uit drie personen bestaat. Voor 2018 zijn dat Bianca en Lambert. Annie zal Frits vragen of hij nog een keer in de 
kascommissie wil plaatsnemen.
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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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Vervolg verslag van de Algemene ledenvergadering

8. Aanpassing contributie
Frans heeft geconstateerd dat in omliggende wijken het lidmaatschap goedkoper is en stelt voor om de contributie te ver-
lagen naar € 10,- voor een gezinslidmaatschap (is nu € 16,00) en naar € 5,00 voor een alleenstaandenlidmaatschap (is nu 
€ 8,00). Dit zal in eerste instantie minder contributie opleveren, maar op termijn hopelijk meer leden. Doordat de database 
dan groter wordt, komen er meer mogelijkheden om mensen te benaderen en actief vrijwilligers te werven. 
Jan Reiffers zegt dat het dan zinvol is om in het wijkblad en op de website hier duidelijk uitleg over te geven. Suggestie van 
Bianca: vervang de term “lid” door “vrienden van”. Wat Frans opvalt is dat er geen samenhang in de database zit op dit 
moment en dat er veel vrijwilligers geen lid zijn. Vraag is dan wat bij activiteiten, als er iets gebeurt, de juridische consequen-
ties zijn en hoe dit met de verzekering zit. Dit moet beter geregistreerd worden. Op de opmerking dat leden werven en ver-
plichting tot digitaal betalen elkaar kan bijten, legt Frans uit dat het één het ander niet uitsluit. Er zal altijd een mogelijkheid 
blijven om aan te geven niet digitaal te willen of kunnen betalen. Momenteel moeten er veel transacties door vrijwilligers 
uitgevoerd worden, vandaar dat naar alternatieven gekeken wordt. Overigens gaat dit voor het lidmaatschap pas volgend 
jaar werken. Contant betalen moet mogelijk blijven; dat is een wettelijke verplichting. Tiny vraagt de facturen voor de adver-
tentiecontracten, die per 1 januari aflopen, eerder te versturen. Vaak is bij samenstelling van het wijkblad niet duidelijk wie 
wel of niet doorgaat met adverteren. Afgesproken wordt verzending al begin november te regelen.
De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverlaging.

9. Huishoudelijk reglement
Frans stelt voor het huishoudelijk reglement aan te passen t.a.v. het benoemen van een vicevoorzitter en 2e penning- 
meester. Door de opstart van een nieuw boekhoudprogramma, dat als het nodig is inzichtelijk is voor meerdere personen, 
is de noodzaak van een 2e penningmeester niet echt meer aanwezig. Hij wil deze taak zelf op zich nemen, om zo ook meer 
inzicht in de financiën te hebben. Belangrijk is dat, bij afwezigheid van de penningmeester, lopende zaken afgehandeld  
kunnen worden. Ook een vicevoorzitter is niet echt noodzakelijk. Na uitgebreide discussie, met o.a. de vraag wat in de  
statuten staat, wordt afgesproken dit onderwerp even te laten rusten en eerst de statuten hierop goed na te lezen. 

10. Datumaanpassing algemene ledenvergadering 2019
Voorgesteld wordt de algemene ledenvergadering in 2019 op 1 of 8 april te houden, zodat er meer tijd is om alle  
benodigde cijfers op tafel te krijgen. De datum wordt op 8 april vastgesteld.

11. Ingekomen post/uitgaande post
Er is geen binnengekomen of verzonden.

12. Wat verder ter tafel komt
De badmintonclub gaat aangifte gaat doen van diefstal. Een afgesloten kast in de Spelzaal aan de Venlosingel, die  
beveiligd is met een druppelsysteem, is opengebroken en privéspullen zijn gestolen. Tiny heeft dit van haar buurvrouw  
Caroline gehoord en meldt dit hier als kennisgeving. Deze melding is ook via de mail bij de wijkvereniging en dus bij de 
voorzitter, binnengekomen. 

13. Rondvraag
Er zijn geen rondvraagpunten.

14. Sluiting
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

even voorstellen
Mijn naam is Annie Folman en per 1 november vorig jaar heb ik als penningmeester van wijkvereniging “De Oostelaar”  
het stokje overgenomen van Bianca Buring.  

Al ruim twintig jaar werk ik bij Iriszorg en daarvan heb ik negentien jaar de Kas Kliniek onder mijn hoede gehad. Ik ben dol 
op cijfertjes. Ik lees erg graag en kaarten doe ik al 38 jaar met mijn drie vriendinnen, elke drie weken. Kaarten bij de  
wijkvereniging heb ik nog niet gedaan, maar wie weet!  

Ik hoop in de voetsporen van Bianca te kunnen treden en de boekhouding van de wijkvereniging keurig in orde te houden. 
Het was wel veel wat er op me afkwam, ook omdat het tijdstip van overname in de drukste periode van het jaar viel, met 
Sinterklaas en de Kerst.

7



Wijkblad voor De Laar

De Oostelaar

rommelmarkt koningsdag 27 april
Vanaf 10.30 uur is er op vrijdag 27 april weer een grandioze rommelmarkt rondom boerderij De Kroon.  
De kramen kunnen vanaf 9.30 uur opgebouwd worden. 
Uiterste sluitingstijd is 16.30 uur (inclusief opruimen).

Kraamverhuur 
Vanaf 10 maart is het mogelijk een kraam te huren voor € 20,00. 
De borg bedraagt € 10,00. 
Voor het aantal uit te geven kramen houden we een limiet van 80 aan.

Nieuw: aanmelding via de website
Vanaf 10 maart kunt u via onze webwinkel (www.oostelaar.nl) de marktkramen online bestellen en betalen via iDEAL  
(huurprijs incl. borg, dus € 30,00 per kraam).
Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een bevestiging per mail, inclusief de voorwaarden, die ook op de website te 
lezen zijn.
Op de dag zelf wordt u ontvangen door onze (professioneel ingehuurde) marktmeester, die u uw plek zal wijzen.  
Na 27 april, als alles verder goed achtergelaten is, ontvangt u binnen 14 dagen per bank uw borg terug.

Let op: verkoop van etens- en drinkwaren zijn op het terrein niet toegestaan!

De organisatie van Koningsdag is op zoek naar:

- hulp bij opbouw (8.00 – plm. 10.30 uur)
- begeleiding bij de kinderspellen (11.30 – 16.30 uur)
- hulp bij afbouw en opruimen (vanaf plm. 16.30 uur)

Heb je interesse? Dan horen wij dat graag! Ook als je bijvoorbeeld maar  
een paar uurtjes kunt helpen. Alle hulp is welkom.
Voor informatie of aanmelden kun je mailen naar: koningsdag@oostelaar.nl

Vrijwilligers gevraagd voor Koningsdag, vrijdag 27 april
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9e bloesemfietstocht Arnhem-zuid, zondag 15 april 
Op zondag 15 april vindt de 9e editie van Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid plaats. 

Alle deelnemers rijden een route van ongeveer 20 km. De tocht start en eindigt zoals gewoonlijk in de Steenen Camer,  
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (Elderveld), langs de Drielse dijk.

Deze verrassende fietstocht leidt u door de uiterwaarden, langs de wijken van Arnhem- Zuid en het prachtig bloeiende 
Betuwse landschap rond Arnhem en Huissen. Onderweg is er een locatie als rustpunt ingericht, waar u kunt genieten van 
een verfrissend drankje en zijn er uiteenlopende activiteiten. 

Het thema van deze tocht is: “langs grenzen”.
In de fietstocht zit een puzzelelement en hiermee kunt u na afloop leuke prijzen winnen.

Bij terugkomst in de Steenen Camer zorgt de Biologische Tuinbouwvereniging voor een gezellige ontvangst met muziek, 
eten en drinken. Voor de kinderen zijn er frites met knakworst en voor de volwassenen een barbecue met salade.

Inschrijving en kosten (inclusief barbecue):
•	€	4,50	per	deelnemer	bij	voorinschrijving	via	de	website,	inclusief	barbecue;
•	€	5,50	per	deelnemer	bij	inschrijving	op	de	dag	zelf,	inclusief	barbecue;
•	€	2,50	voor	kinderen	tot	12	jaar,	inclusief	friet	en	knakworst.

Deelnamegarantie alleen bij voorinschrijving wegens het gelimiteerde aantal startplaatsen.
Het inschrijfgeld betaalt u, ook bij voorinschrijving, contant bij vertrek bij het startpunt. U ontvangt daar ook alle verdere 
informatie.

Start: De Steenen Camer, Hannesstraatje 2a in Arnhem, aan de Drielsedijk, tussen 12.00 en 14.00 uur. 

Deze fietstocht wordt georganiseerd door Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld en het Wijkplatform Elderveld.

Voor meer informatie over deze bijzondere fietstocht en voorinschrijven (vanaf 1 maart): 
www: bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl
e-mail: info@bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

–

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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inschrijving ome joop’s tour 2018 van start
Ome Joop’s Tour is al jarenlang een begrip in Arnhem. Deze unieke fietsronde heeft zich 
een vaste plaats in de historie verworven als een tiendaags kinderfeest op wielen. De 
organisatoren van Ome Joop’s Tour hebben, sinds de start in 1950, een sleutel voor  
succes gevonden. De vrijwilligers van Ome Joop’s Tour investeren in een belangrijke, 
maar tevens kwetsbare doelgroep. 

Tien dagen op de fiets, tien dagen lang in- en ontspanning, tien dagen lief en leed 
delen. Anderhalve week samen op de fiets als investering om kinderen in het zadel te 
krijgen en te houden. Duizenden deelnemers hebben in de voorbije jaren al vreselijk veel 
plezier beleefd aan Ome Joop’s Tour. Deze unieke wielerronde vindt traditioneel plaats 
aan het begin van de zomervakantie en is gebaseerd op een ijzersterke formule, waarin 
jongens en meisjes tien dagen met respect en aandacht voor elkaar gezamenlijk  
optrekken. 

In hun kielzog volgt een karavaan van verzorgers, helpers, begeleiders, familie en vrien-
den. Ome Joop’s Tour is ook voor hen een feest, een happening waar vol verlangen naar wordt uitgekeken. Ome Joop’s Tour 
vindt in 2018 plaats vanaf zondag 22 juli tot en met woensdag 1 augustus. 

Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan Ome Joop’s Tour (LET OP: kinderen 
moeten 10, 11 of 12 jaar zijn tijdens de tour of met andere woorden: geboren zijn op of tussen 2-8-2005 en  
22-7-2008).

Kinderen van ouders met een GelrePas kunnen voor € 20,- mee met Ome Joop’s Tour. Voor dat bedrag krijgen de kinderen 
een geweldige vakantie met leuke en sportieve uitstapjes, eten, drinken en snoep. Wie graag mee wil met Ome Joop’s Tour, 
kan dat kenbaar maken door het belangstellingsformulier in te vullen op de site van OJT: www.omejoopstour.nl. Belangstel-
lenden krijgen een bevestiging in de mail, waarna de rest van de procedure volgt.

vrijwilligerswerk: een heel goed voornemen
Nieuwjaar: tijd voor goede voornemens. Vrijwilligerswerk gaan doen  
is een heel goed voornemen! Want wist u dat vrijwilligers  
gelukkiger en gezonder zijn, doordat ze een positieve bijdrage leve-
ren aan de maatschappij? Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universi-
teit (zie https://www.nu.nl/werk-en-prive/2351655/vrijwilligers-leven-langer.html). 
En ongeveer 40% van de Nederlanders doet al vrijwilligerswerk, dus u 
bent in goed gezelschap!

Speelotheek Het Speelpunt is een speelgoeduitleen – een soort biblio-
theek voor speelgoed - die volledig door vrijwilligers wordt gerund. De 
vrijwilligers zijn buurtbewoners uit o.a. Rijkerswoerd, Vredenburg en De 
Laar van tussen de 18 en 75 jaar oud. Wat ons bindt is dat we het leuk 
vinden om speelgoed uit te lenen aan kinderen tussen de 0 – 12 jaar en 
hun (groot)ouders of gastouders.

Dus, u voelt hem al aankomen: kom vrijwilligerswerk doen bij Het Speelpunt! Er is van alles te doen: werken in de uitleen, 
PR, bestuur, reparatie, klussen, catering of kinderen begeleiden bij activiteiten. Elke week twee uur op een vaste dag of een 
keer per jaar een hele (zater)dag, werken in de speelotheek of vanuit huis, het kan allemaal. We zitten in het schoolgebouw 
aan de Slochterenweg 27 in Vredenburg.

Bent u of kent u iemand die geschikt is als vrijwilliger bij Het Speelpunt? Laat het ons weten via info@speelpunt.nl.
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equilibrium combat tang soo do neemt deel aan het 
driejaarlijks wereldkampioenschap. 
Equilibrium Combat Tang Soo Do is een kleine karateschool uit 
Elderveld en De Laar. Wij beoefenen een Koreaanse karatevorm, 
genaamd Tang Soo Do. 

Bij Tang Soo Do leer je en wordt je ondersteund in zelfverdedi-
ging, zelfbeeld, goede lichaamshouding en conditie. 

Elf leden van onze vereniging zijn geselecteerd om deel te nemen 
aan het driejaarlijkse wereldkampioenschap. Dit jaar zal het toer-
nooi plaatsvinden in Londen. Het toernooi duurt twee dagen. 
Omdat het maar eens in de drie jaar wordt gegeven en alleen de 
besten uitgenodigd worden is het een hele eer om aan dit  
kampioenschap deel te mogen nemen. 

De geselecteerde leden moeten hard werken en vele uren toegewijd trainen. Het deelnemen kost hen niet alleen veel werk, 
maar ook veel geld. De deelnemers maken vaak gebruik van elkaars spullen, maar zullen nu ieder zelf hun outfit moeten 
aanschaffen. Naast de aanschaf van deze spullen zal ook de extra zaalhuur, de reis, het verblijf en het toernooi veel geld 
kosten. 

We willen u dan ook vragen om ons te sponsoren. Dit kan door lege flessen bij ons in te leveren en zo het statiegeld aan 
ons te doneren. Of door een bedrag over te maken aan ons. 

Wij willen als lokale vereniging in ruil een workshop of demonstratie Tang Soo Do geven om bijvoorbeeld een (wijk)feest op 
te fleuren. Of wilt u een keer een goede workout? Bel ons, dan verzorgen wij deze. 

Hopelijk kunnen we op uw steun rekenen?

Flessen kunnen worden ingeleverd bij: Alkemadeplantsoen 2, 6843DT, of contact 0614102640 voor ophalen.
Een donatie kan op rekeningnummer:
Equilibrium Combat Tang Soo Do, NL 37 ABNA 0621 8159 69 

Een verzoek voor workout/ workshop/ demonstratie: bel 0618608343

medi@trefpunt Arnhem-zuid
Loopt u ook regelmatig vast met de computer, dan zijn wij er om u verder te helpen. Wij bieden klassikale (maximaal zes 
personen) en individuele computer-, tablet- en Ipadcursussen voor volwassenen en senioren aan, voor zowel beginners als 
gevorderden. 

Cursussen die o.a. worden gegeven zijn: Windows 10, Android- en Ipadcursussen en Digitale fotobewerking.

Verder geven we ook een workshop over Mijn Overheid.
Doelstelling: het bevorderen van digitale zelfstandigheid, waar in deze tijd steeds meer om wordt gevraagd (internet- 
bankieren, digitale belastingaangifte, e-mailen, etc.). Onze docenten zijn gespecialiseerde enthousiaste vrijwilligers.

Inloopochtenden: op dinsdag en donderdagochtend kunt u bij ons terecht voor aanmelding voor een cursus, 
hulp en advies. 

U bent van harte welkom in De Gaanderij van de SWOA, Driemondplein 1, Arnhem
Voor meer informatie www.mediatrefpuntArnhem-Zuid.nl, 
of bel de heer J.Verhoeven, tel. 323 10 68.
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Workshop schelpenkrans
Al een beetje de zomer in het hoofd en vakantieplannen? 
Met deze gezellige schelpenkrans, die zowel binnen als 
buiten opgehangen kan worden, kom je vast al in de 
stemming. 

Op een rieten krans wordt een visnet gespannen. Daarop 
plakken we verschillende soorten en maten schelpen, 
zeesterren, een visje, enz. 

Wanneer:  dinsdag 10 april
Tijd:  19.30 – 22.00 uur
Waar:  boerderij de Kroon, deel I en II
Organisatie:  wijkvereniging de Oostelaar
Kosten:  € 12,50 voor leden
                      € 17,50 voor niet-leden 

pinbetaling, op de avond zelf, heeft 
de voorkeur

Opgeven: vanaf 12 maart tot uiterlijk 24 maart
Bij:                  Ineke Bretz, 06-31960079

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

Voor deze workshops 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.

open dag op zaterdag 17 maart 10.00 tot 12.00 uur 
Tijdens de open dag van zaterdag 17 maart kunt u, als ouder met uw peuter, kennismaken met één van onze peu-
tercentra.

Peutercentrum Moriaantje en de Trommelaar hebben de koffie voor u klaar staan! 

Waarom een peutercentrum?

Eén van de doorslaggevende redenen om een kind naar een peutercentrum te brengen is de sociale ontwikkeling, 
die het peutercentrum biedt. Zaken als de omgang met leeftijdgenootjes, het leren delen met elkaar en de moge-
lijkheden voor spel en ontmoeting worden door ouders als zeer belangrijk aangegeven. Ouders zien het peuter-
centrum vaak als een wenperiode voor de basisschool. Een ander motief is de behoefte aan structuur bij het kind. 
Een gestructureerde dagindeling is voor veel kinderen gewenst. Kinderen leren in een kring zitten, op hun beurt te 
wachten, maar vooral de communicatie over en weer tussen leeftijdsgenootjes is een heel belangrijk onderdeel in 
hun ontwikkeling.

Zie voor meer informatie over onze manier van werken op onze website: www.spa-arnhem.nl
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Nieuwjaarsborrel voor de Laar
Woensdag 24 januari was de nieuwjaarsborrel voor de Laar, 
georganiseerd door het wijkcontactpunt in samenwerking 
met Team Leefomgeving en het Sociaal Wijkteam. 
En wat was het een succes!

Met een opkomst van ca. 70 inwoners hebben we een hele 
fijne avond met elkaar gehad, onder het genot van een heer-
lijk hapje (verzorgd door Marjolein van “Keukenkunsten”), 
drankje (ingeschonken door de altijd betrokken mensen 
van boerderij de Kroon) en fijne muziek (van Boudewijn van 
gitaarduo “The Acoustics”). Het geheel werd aan elkaar 
gepraat door Rons Bons, die de gasten op een hele  
hartelijke en bijzondere manier verwelkomde.

Er waren in totaal negen pitches deze avond. Hieronder ziet 
u in het kort een samenvatting van inwoners die wat  
kwamen vertellen.

1) Wijkcontactpunt: Astrid Fitch vertelt dat er een budget 
is, waar inwoners beroep op kunnen doen als zij iets willen 
organiseren/opzetten in de wijk. Het wijkcontactpunt houdt 
overzicht over alle zaken die spelen in de wijk.

2) Buurtkeuken: Marieke van Mourik vertelt over de werking 
van de Buurtkeuken. Dit jaar zal de Buurtkeuken acht keer 
plaats vinden en kunnen inwoners zich per keer opgeven. 
Inwoners koken met elkaar en eten het dan ook gezamen-
lijk op. Dit versterkt de onderlinge band en gaat eenzaam-
heid tegen.

3) Crescendo: Elske Westhoven-Jager vertelt over muziek-
vereniging Crescendo. Zij willen graag komend jaar in alle 
wijken van Arnhem-Zuid iets muzikaals brengen om zich 
voor te stellen. Het liefst tijdens een leuk evenement. Men-
sen die hier ideeën voor hebben kunnen zich bij haar mel-
den.

4) Website de Laar: Dick Broere vertelt dat er een nieuw 
website is: www.delaararnhem.nl. Hij doet een oproep voor 
het insturen van berichten.

5) Wijkvereniging de Oostelaar: Frans Viveen stelt zich voor 
als voorzitter. Zijn doel is het verbinden van Oost en West en 
het stevig neerzetten van de wijkvereniging.

6) Zwerfvuil: Mike Hoose kan samen met schoolkinderen de 
wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

7) Jongerencentrum de Bus: de jongeren vertellen over hun 
plannen voor het jongerencentrum, waarbij ze het jongeren-
centrum meer passend willen maken bij de tijd van nu.

8) Keukenkunsten: Marjolein Voshart vertelt dat zij aan de 
Zeelandsingel 40, 3e verdieping, een lunchzaak heeft geo-
pend en graag meer wil betekenen voor de wijk. Lunch/
koffie/lekkers/vergaderen/genieten op zonnig terras/lunch to 
go. Ook catering kan verzorgd worden.

9) Verkeer Brabantweg: Dennis de Lang is samen met 
andere inwoners bezig om de Brabantweg (en dan met 
name rond de scholen) veiliger te maken.

Kortom, het was een leuke, informatieve avond met een 
gezellige sfeer vol betrokken inwoners! Voor een  
uitgebreider verslag van deze avond verwijzen we u naar  
www.delaararnhem.nl

Met vriendelijke groet,
Annick van Harten

Coach Wijkteam Elden en De Laar
Annick.van.harten@wijkteamsarnhem.nl
06-20202098, www.wijkteamsarnhem.nl
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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!’

Redactielid gezocht!
De redactie van wijkblad de 
Oostelaar is op zoek naar een nieuw 
redactielid, evenals naar iemand die 
de advertenties beheert en nieuwe 
adverteerders werft.

Hebt u interesse hierin of wilt u  
meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar  
redactie@oostelaar.nl 
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kunstcafé in de Hooijmaat
Kunstbedrijf Arnhem organiseert Kunstcafé Rijkerswoerd op  
donderdag 8 maart.

Het Kunstcafé vindt één keer per maand plaats in Rozet en vier keer per jaar 
in stadsboerderij De Hooijmaat.

Het Kunstcafé is er voor iedereen, die houdt van kunst en cultuur en het 
gezellig vindt om op een doordeweekse ochtend anderen met dezelfde 
belangstelling te ontmoeten. Onder genot van een kopje koffie luisteren we 
naar een interessante presentatie en live muziek. 

Op donderdag 8 maart zingen Emile en Alain (gitaar en zang) Franse chansons en houdt kunstenares Dijanne van Engelen 
een presentatie over haar werk. 
Dijanne maakt deel uit van KW37 Kunstwerkplaats Arnhem. In Het Waterrijk (Park Lingezegen) werkt ze op het ogenblik 
aan een enorm kunstwerk met houten beelden van 8 tot 11 meter hoog: de Moeras Hoeders.

Datum: 8 maart
Plaats: De Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5, Rijkerswoerd, Arnhem
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur
Toegang gratis, koffie of thee € 4,-

Hebt u zin in een gezellige ochtend met koffie of thee en kunst?
U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: www.kunstbedrijfarnhem.nl/ontmoeten
Of mail met de projectleider: ineke.tegelaar@kunstbedrijfarnhem.nl

meezingen bij zanggroep exclusief?
Hallo tenoren, bassen en sopranen. Zing jij ook graag en heb je wat 
zangervaring? Kom dan meezingen bij Zanggroep Exclusief, het gezelligste koor 
van Arnhem-Zuid! 

“Wie zeg je?” 
Zanggroep Exclusief! 
Wij zijn een enthousiaste groep, bestaande uit vijftien zangeressen en zangers. Wij zingen 3- en 4-stemmige nummers, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de beleving en de presentatie van de nummers. Enkele keren per jaar treden we op 
om anderen te vermaken en om onszelf scherp te houden. We worden begeleid door een vaste dirigent/pianist.

“Wat zingen jullie dan?”
Ons repertoire bestaat uit popmuziek en zogenaamde feelgood-music. Diversiteit in de nummers vinden wij belangrijk, zodat 
we plezier houden in het zingen. Daarom zingen we zowel modern & klassiek, rustig & uptempo, pop & wereldmuziek. 
Met Kerst hebben wij een Exclusief repertoire waarmee wij al enkele jaren optredens verzorgen op kerstmarkten en in 
verzorgingshuizen.

“Goh, leuk! Ik wil meedoen!”
Met name bij de tenoren, bassen en sopranen zoeken we uitbreiding. Wij repeteren elke maandagavond in de wijk 
Rijkerswoerd van 20.00 – 22.00 uur. De enige voorwaarde is dat je muzikaal bent en in onze groep past. Wil je komen 
luisteren of meedoen, dan horen we het graag! 

Meld je aan via onze website: zanggroepexclusief.nl
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TEL:  026-3234951  

Aanmelding lidmaatschap 
Wijkvereniging “De Oostelaar” 

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

        Email: …………………………………….. 
 

   Gezinslidmaatschap                       € 16.00 
Alleenstaandelidmaatschap            €  8.00 

                   Handtekening:               Datum: 

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

onze zorg!Uw auto,

Onderhoud bestelauto’s/campers  •  Reparatie alle merken
Gaskeuring caravan/camper  •  Haal en breng service  •  Schade herstel

Airco Service Station  •  APK Keuringstation  •  Uitlijn Service

Huigensstraat 6  •  6691 EL  Gendt  •  0481 - 424225
www.autobedrijf-mulders.nl
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Het Arnhemse AANjaagfonds, goed bezig!
Vanaf 1 januari kunnen Arnhemmers die samen met buren willen wer-
ken aan het verduurzamen van een wijk, buurt of straat, in aanmerking 
komen voor ondersteuning vanuit het AANjaagfonds. 

Vermindering van C02-uitstoot of verbetering van het klimaat
Het AANjaagfonds is bedoeld om actieve Arnhemmers te ondersteunen 
bij het verduurzamen van de omgeving. De enige voorwaarde is dat de 
actie op lokaal niveau moet leiden tot het verminderen van de CO2-uit-
stoot (energiebesparing of opwekking van duurzame energie) en/of tot 
verbetering van het klimaat.

AANjaagteam
Een ingediend idee wordt bekeken door een team van deskundigen, 
het AANjaagteam, dat in samenspraak met de gemeente zal beoordelen 
of het in aanmerking komt voor ondersteuning. Een AANjager wordt 
gekoppeld aan een initiatiefnemer en gaat helpen om het idee uit te voeren. Eventuele kosten worden daarbij vergoed uit 
het fonds.

Aanvragen
U kunt het fonds aanvragen vanaf 1 januari 2018 tot 1 juni 2019. Het AANjaagfonds wordt beheerd door de gemeente 
Arnhem en mogelijk gemaakt door financiering vanuit het EU-subsidieproject ‘Climate Active Neighbourhoods’. Er is in 
totaal € 250.000,- in het fonds beschikbaar en hierbij geldt op = op!

Meer informatie
U kunt meer lezen op de website www.arnhemaan.nl/het-aanjaagfonds. Direct contact opnemen kan via  
aanjagers@arnhemaan.nl of telefonisch via 202 26 72 met het Energie Loket Midden Gelderland (ELMG).

Arnhem AAN, goed bezig!
Arnhem heeft stevige ambities als het gaat om besparing van energie en duurzame opwekking. Met de campagne  
‘ArnhemAAN, goed bezig’ wordt inzichtelijk gemaakt welke goede initiatieven er in Arnhem al zijn. U vindt meer informatie 
over de energietransitie op de website, of bekijk de video waarin de ambities worden uitgebeeld.

Gratis coaching door Bep en Fatima
al meer dan zes jaar actief
Ben je vrouw en heb je een inkomen op of onder het sociaal minimum? En wil je jezelf verder ontwikkelen, je zelfkennis  
verdiepen of iets anders veranderen in je leven? Dan kunnen wij iets voor je betekenen. Bep & Fatima: een groep  
vrouwelijke professionele coaches, loopbaanadviseurs, trainers.

Wij doen dit als vrijwilliger, zonder kosten. 
Van jou wordt gevraagd dat je verstaanbaar Nederlands spreekt, je wilt inzetten om je doelen te bereiken en je houdt aan  
je afspraken. 

Je kunt ons bellen of mailen; kijk op onze website: www.bepenfatima.weebly.com voor verdere informatie en aanmelding.  
Of bel Marion: 06 53438598 of Wendy: 06 21593590.
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de “oversteek” op de randweg bij boerderij de kroon 
In 2017 is aan wijkvereniging De Oostelaar, na weer een aanrijding met letsel, gevraagd of wij er bij de gemeente op aan 
konden dringen maatregelen te nemen om bedoelde oversteek veiliger te maken. Hierop is een handtekeningenactie gestart 
in de buurt, waarop veel reacties gekomen zijn. Daarna is het resultaat van de actie in wijkblad De Oostelaar gepubliceerd 
met een oproep aan wijkbewoners om, samen met de wijkvereniging, te inventariseren wat eventuele oplossingen zouden 
kunnen zijn om dit stuk Randweg veiliger te maken. Hierop hebben een paar mensen gereageerd en gezamenlijk werden 
een aantal verbeterpunten uitgewerkt en aan team Leefomgeving voorgelegd. 

Resultaat is dat het bushokje aan de kant 
van het winkelcentrum verplaatst is, zodat 
er voor de automobilisten beter zicht op 
het fietspad is. De snelheidsremmende 
drempels zijn teruggeplaatst en er zijn 
fluorescerende waarschuwingspalen 
gekomen.

Deze resultaten moeten de oversteek  
veiliger maken. Op de foto is de start van 
de werkzaamheden te zien; bij het  
verschijnen van dit wijkblad moet alles 
afgerond zijn.

De praktijk zal moeten uitwijzen of de 
genomen maatregelen inderdaad tot meer 
veiligheid leiden!

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

Wijkblad voor De Laar
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Atelier ’t duifje nu vier dagen per week geopend!
Het gaat goed met Atelier ’t Duifje in de voormalige kapschuur van de gelijknamige  
boerderij in de gelijknamige wijk in Arnhem. Zo goed, dat het atelier ook op de maandag 
geopend is van 10.00 – 17.00 uur. Dus wil je de week creatief beginnen: dat kan bij  
Atelier ’t Duifje!

Na de verhuizing van de zolder van de boerderij in 2016 is er hard aan de weg getimmerd. Veel verschillende creatievelingen 
vonden hun weg naar het atelier. En iedereen is enthousiast bezig. Of het nu gaat om schilderen of boetseren, handwerken 
of drukken: mensen staan versteld van hun eigen creativiteit.

Gert Jan Schouten, één van de drijvende krachten achter het 
atelier: ‘Wij gaan er van uit dat in iedereen een kunstenaar 
schuilt. Elk werk, elke deelnemer, elk niveau zijn uniek, geïn-
spireerd en inspirerend. Jarenlange ervaring leert dat kunst 
en creativiteit heel goed naast elkaar kunnen bestaan; sterker 
nog: ze versterken elkaar!’

Creatief Atelier ’t Duifje wil voor iedereen zo toegankelijk 
mogelijk zijn. Daarom wordt het atelier gerund door vrijwilli-
gers en levert ieder lid zijn bijdrage naar vermogen. De kosten 
kunnen daardoor laag worden gehouden. Gelrepashouders 
krijgen bovendien 50% korting.

Alle dagen van de week, met uitzondering van de woensdag, 
én de dinsdagavond, is iedereen welkom om een kijkje te 
nemen, de sfeer te proeven en een kop koffie of thee mee te 
drinken. Het is bovendien mogelijk om een dagdeel gratis deel 
te nemen of een proefabonnement te nemen. Kom!  
De materialen liggen op je te wachten!

Voor meer informatie: www.ateliertduifje.nl of info@ateliertduifje.nl. Kijk ook eens op de facebookpagina.

vrijwilligers gezocht! 
Pleyade behoort  tot één van de belangrijkste organisaties in de ouderenzorg in de 
regio. Om invulling te geven aan onze missie “Koester het Contact”, werken wij 
met vindingrijke, betrouwbare en gepassioneerde mensen. Vrijwilligers spelen  
daarbij een belangrijke rol. Door hun persoonlijke kwaliteiten, talenten en levens- 
ervaring leveren zij een geheel eigen bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. 
Goede samenwerking tussen cliënten, vrijwilligers en medewerkers draagt bij tot 
zorg, die aansluit bij de vraag van de cliënt. Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning en scholing vanuit Pleyade.  
De belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk te doen bij Pleyade is enthousiasme, betrokkenheid en een hart  
voor mensen. 

Voor onze locaties in Arnhem Zuid zijn wij op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning van diverse activiteiten.

Voor bijvoorbeeld de locatie Eldenstaete zoeken wij vrijwilligers, die willen helpen bij het zangkoor, fysiofietsclub en de 
kegelclub.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over het vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met  
Wilma Verwoert, Consulent Vrijwilligerswerk/Mantelzorg 
tel. 06-50212789 of per mail: w.verwoert@pleyade.nl 
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Ag
en

dA
wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11

MRT APR MEI
10 14 12

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

mrt apr mei
21 18 12

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur

mrt apr mei
6 3 1
20 17 15

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
( m.u.v. juni/juli/aug.) 

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

mrt apr mei
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
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? 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 voor medische diagnostiek 
bloedafname en onderzoek  
www.sho.nl  88-9997777

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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WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

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

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 



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


