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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

  

 
 

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.

		

	
	

Aanmelding lidmaatschap 
 

Naam: …………………………………………………….. 
Adres:  ……………………………………………………. 
Postcode:  ………………………………………………. 
Woonplaats  
Geb.datum:  …………………………………………… 
Tel.nummer:  …………………………………………. 
Email adres -------------------------------- 
 

Gezinslidmaatschap              € 10.00 
Alleenstaandelidmaatschap    €  5.00 
 

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	
	
	
	
	

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING



De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar

van de redactie
De lente moet nog goed en wel beginnen als ik dit artikel schrijf, terwijl ik me 
realiseer dat het al weer het laatste wijkblad van dit seizoen is. Vandaar dat u, 
naast het programma voor Koningsdag, ook de eerste opzet voor het  
programma van de Dag van de Laar aantreft. U kunt alvast reageren op de 
oproep aan hobbyisten, bedrijven en instellingen, als u daarin geïnteresseerd 
bent. Ook de opgave voor de kinderkleedjesmarkt wordt al in gang gezet. Voor 
Koningsdag is dit jaar nieuw dat het dagprogramma gevolgd wordt door een 
gezellige feestavond. 

Wij, als redactie, zijn heel benieuwd naar de reacties van lezers uit de Laar West, 
nu het wijkblad in de hele wijk De Laar verspreid wordt. Graag horen wij uw 
reactie via redactie@oostelaar.nl. Ook wachten wij met spanning af welke ideeën 
er ingezonden worden voor een nieuwe naam voor het wijkblad. Hierop vooruit-
lopend hebben we alvast een nieuw en fris logo voor het wijkblad gekozen. 

In dit wijkblad staat informatie, die voor de hele Laar interessant is, zoals over de 
verkeersveiligheid, het jongerenwerk en De Laar klimaatbestendig. Verder kijken 
we wat over de grenzen van onze wijk met de meidenclub, de speelmorgen in 
de Matser en de toekenning van prijzen in het kader van het project  
“levensboeken” aan twee SWOA-vrijwilligers. Ook de overige artikelen  
zijn het lezen waard.

Hebt u zelf iets te melden dat interessant is voor mede-wijkbewoners? Stuur het 
in naar redactie@oostelaar.nl. 

Het eerstvolgende wijkblad wordt vanaf 2 september verspreid.
Namens de redactie en het bestuur wens ik iedereen een mooie en zonnige 
zomer toe!

Veel leesplezier,
Ineke

Dank je wel
Graag wil ik iedereen, die op enigerlei wijze 
betrokken is geweest bij mijn afscheids-
feestje, hartelijk bedanken. 

Het was hartverwarmend om zoveel mensen 
(weer) te zien en te spreken. Ook de foto- 
collage, die de wijkvereniging had samen- 
gesteld, sprak boekdelen.

Een grote verrassing was de komst van 
wethouder Martijn Leisink die, namens de 
gemeente Arnhem, mij een bronzen  
Arnhems meisje overhandigde. Ook de vele 
bloemen, lieve kaarten enz. hebben ervoor 
gezorgd dat een afscheid niet altijd vervelend 
hoeft te zijn. Deze middag, met al die  
mensen, is voor mij een afspiegeling geweest 
van al die jaren wijkvereniging, gewoon  
zoals je met alle mensen om kunt gaan.

Lieve groet,
Tiny

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.

Nr. 3, april

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. 4 - 6 augustus
Nr. 5 - 17 september
Nr. 6 - 22 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
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
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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



wijkvereniging de Oostelaar is er voor de hele wijk De laar!  
En om die reden ontvangt u dit wijkblad zowel in de Laar Oost als in de Laar West. Beide wijken hebben een ander 
moment van ontstaan. Oorspronkelijk was er ook een wijkvereniging actief in de Laar West. 

In gesprekken met de gemeente heeft deze de wens uitgesproken of wijkvereniging de Oostelaar voor de hele wijk actief 
wilde zijn. U hebt gelijk als u zegt: “daar hebben we dan nog niets van gemerkt”. Toch hebben wij al enige tijd ons  
wijkblad ter verspreiding bij de COOP liggen. Een eerste voorzichtige stap. 

Maar nu dan een grote stap verder. Hierbij heeft de jongerengroep van de Bus ons ontzettend geholpen door de  
verspreiding in de Laar West op zich te nemen. 
Natuurlijk zouden wij dit maar al te graag al veel eerder hebben willen doen en al langer veel actiever willen zijn.  
Het zal u niet verbazen als ik zeg dat het dan ook vaak aan man-/vrouwkracht ontbreekt om dit te realiseren. 

Onze uitdaging gaat dan ook worden om meer te gaan organiseren voor de hele wijk De Laar. Natuurlijk zijn alle  
bewoners altijd van harte welkom op de door de wijkvereniging al georganiseerde activiteiten. We rekenen erop dat  
een aantal enthousiastelingen het moment grijpen en zin hebben ons te helpen. Ik nodig u dan ook van harte uit mij  
dat te laten weten. 

De Koningsdag is aanstaande als u het wijkblad in de bus aantreft. Er is weer het nodige georganiseerd om er een leuke, 
gezellige dag van te maken. Diverse attracties staan weer uitnodigend te wachten om door kinderen enthousiast te  
worden bespeeld. Een echte rommelmarkt met een paar honderd meter aan … nou ja, rommel! Wellicht zit er iets  
voor u bij tegen een schappelijk prijsje. De kraamhouders zijn voor het grootste deel bewoners uit De Laar, jawel uit  
Oost en West. We zullen ze gebroederlijk naast elkaar zetten. 

Ik nodig u dan ook van harte uit het feestterrein van het Bingelradepark te bezoeken.

Laat de verspreiding van deze uitgave van het wijkblad geen eenmalig gebeuren zijn. Wat wij voor u kunnen  
betekenen laten we regelmatig zien. 

Maar wat kunt u voor ons betekenen en vooral voor uw medebewoners in de wijk? 

Frans
voorzitter@oostelaar.nl

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
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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 



verzin een nieuwe naam voor het wijkblad 
Sinds jaar en dag heet dit wijkblad “de Oostelaar” en dat heeft een reden. Vanuit het verleden waren er in de wijk De Laar 
twee wijkverenigingen. Eén voor de Laar Oost en één voor de Laar West. Dit is al geruime tijd niet meer zo en daarom den-
ken wij dat het wijkblad toe is aan een andere naam. 

Waarom? Wijkvereniging de Oostelaar is de wijkvereniging voor de gehele Laar en wij vinden het belangrijk om met het 
wijkblad de gehele Laar te informeren over wat er in de wijk speelt en wat er allemaal in de wijk wordt georganiseerd. 

Nu kunnen wij als bestuur wel een naam verzinnen, maar wij vinden het veel leuker als er een naam uit de wijk zelf komt. 
Daarom geven wij jullie de gelegenheid een naam te verzinnen en in te sturen. 

Hoe kun je dat doen? Je kunt de naam die je bedacht hebt t/m 1 mei mailen naar a.bruins@oostelaar.nl of doe de naam, 
met vermelding van je eigen naam en telefoonnummer, in de daarvoor bestemde ton, die tijdens Koningsdag bij boerderij  
De Kroon staat. 

Vanaf 2 mei zal er op onze facebookpagina een poll met de ingezonden namen verschijnen.  
Je kunt via die poll stemmen t/m 21 mei. 
De inzender van de winnende naam ontvangt in de week van 22 mei bericht en een leuke attentie.

Succes allemaal!

Prijsvraag
Bedenk een nieuwe naam voor het wijkblad

  wijkvereniging de Oostelaar      www.oostelaar.nl

jongerenwerk De laar is vernieuwD
Voor veel jongeren uit De Laar en omgeving is jongerencentrum de Bus een 
plaats waar veel herinneringen liggen. De behoefte aan een plek waar je jezelf 
mag zijn en gehoord wordt is tijdloos. 

Maar dat wat vijf jaar geleden werkte, werkt nu niet meer. In ons werk is het 
essentieel om in te spelen op de behoeften van de tieners en jongeren. De 
afgelopen weken zijn we met een vaste groep jongeren aan de slag gegaan 
om te kijken wat deze behoeften zijn. En hoe wij het jongerenwerk anno 2018 
zo kunnen vernieuwen, dat zij het centrum nog steeds blijven bezoeken om 
nieuwe herinneringen te maken.

Het centrum krijgt op dit moment een metamorfose. Tijdens een grootse  
opening zal dit aan de hele wijk worden gepresenteerd. Wordt u nieuwsgierig? 
Volg ons dan op Facebook: jongerenwerk de laar en blijf van alles op  
de hoogte.

Wist je dat? 
•	 Ook wij bieden met Koningsdag bij boerderij De Kroon een activiteit  

aan voor de jeugd.
•	 Alle wijkbladen in de Laar West zijn verspreid door een groep  

gemotiveerde jongeren.
•	 Wanneer je goede ideeën hebt voor de tieners en jongeren uit de wijk  

ben je altijd welkom bij het centrum.

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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Zing mee met de stadscompagnie
Stadscompagnie Arnhem is het koor van de stad. Het koor voor iedereen.
Wegens succes is op 30 maart een extra zinggroep op de vrijdagmiddag 
gestart, om samen de week uit en het weekend in te zingen.

Zingen maakt blij
Stadscompagnie Arnhem biedt gezellig zingen voor wie overdag kan meedoen.
Het repertoire is breed: van pop tot jazz en musical, van mooie luisterliedjes tot vrolijke
meezingers en meer. Er is keuze tussen meerdere zinggroepen per week, zodat veel mensen kunnen meedoen. Regelmatig 
treedt de Stadscompagnie op: voor allerlei mensen, op allerlei plekken, bij allerlei gebeurtenissen. Zo deelt men het  
zingplezier en maakt vele mensen blij.

Meedoen
Stadscompagnie Arnhem repeteert in het centrum aan de St. Catharinaplaats 28 vlak achter de schouwburg, vanuit alle 
wijken prima bereikbaar en het pand is goed toegankelijk voor iedereen. Meer informatie en een aanmeldformulier is te 
vinden op de website: www.stadscompagnie.nl. 

Na aanmelding kun je enkele weken vrijblijvend meedoen ter kennismaking.

Maak je sterk tegen Ms en doe mee met Ms 
Motion Zwolle!
Zondag 22 april kun je in Zwolle meedoen met het hardloop- en wandelevenement MS Motion 
dat georganiseerd wordt door het Nationaal MS Fonds. Meedoen met MS Motion betekent dat  
je je steentje bijdraagt aan een wereld zonder MS. 

De kracht van beweging
MS Motion is een uitdagend en gezellig evenement voor iedereen. Het Nationaal MS Fonds gelooft in de kracht van  
beweging. Zelf MS hebben, iemand kennen met MS of zin hebben in een sportieve uitdaging; er is altijd een goede reden 
om je in te schrijven voor MS Motion! 

Sponsorevenement
Deelnemers van MS Motion maken zich sterk tegen MS door met een fysieke tegenprestatie geld op te halen voor  
onderzoek naar de genezing van de chronische ziekte MS. Meer geld voor onderzoek is hard nodig, want het aantal 
MS-patiënten blijft stijgen. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, maar liefst 1 op de 1.000 mensen dus. 
Ieder jaar komen daar ongeveer 800 mensen bij. 

Zwolle
Atletiekbaan Wim Peters van atletiekvereniging P.E.C. 1910 vormt het start- en finishpunt van MS Motion Zwolle.  
Het complex is gelegen aan de noordkant van Zwolle en is omgeven door prachtige natuur zoals het Westerveldse Bos en 
het Zwarte Water. Al lopende kom je langs pittoreske dorpjes, landgoederen, bossen en heide. Een landschap waar  
je volop ruimte en rust vindt.

Doe mee!
Je kunt je individueel of als team inschrijven voor een van de hardloop- of wandelafstanden via de website  
www.msmotion.nl. Samen staan we sterker tegen MS!

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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samen maken we De laar klimaatbestendig! 
Wil je graag dat kinderen fijn buiten kunnen spelen? Of wil je juist meer vogels en bijen in je tuin, 
of misschien juist minder onderhoud aan je tuin? Willen jij en je buren minder wateroverlast in De 
Laar? Arnhem Klimaatbestendig helpt je hierbij! 

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken 
krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme 
warmte leidt tot vermindering van comfort, van het functioneren van mensen en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verharding aanwe-
zig waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme 
dagen. Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad weerbaar te maken, oftewel: klimaatbestendig. 

Er zijn veel eenvoudige kleine en grote oplossingen om hitte te verminderen en regenwater op te vangen. Minder tegels 
en meer groen helpt bijvoorbeeld al enorm. Met het aanleggen van een groen dak blijft je huis in de zomer koeler en in 
de winter warmer. Een andere effectieve manier voor het voorkomen van wateroverlast is je regenpijpen niet meer aan te 
laten sluiten op het riool. Dit noem je afkoppelen. Je kan het schone regenwater via een gootje door je tuin in de grond 
laten infiltreren. Of het opvangen in een regenton en je plantjes mee watergeven of de wc doorspoelen. Buiten het voor-
komen van schade leveren deze oplossingen ook andere voordelen op: de stad wordt groener en aantrekkelijker, de lucht-
kwaliteit verbetert, biodiversiteit neemt toe, je voelt je gezonder en gelukkiger.

Samen kunnen we de stad meer klimaatbestendig maken! Laat je op onze website www.arnhemklimaatbestendig.nl of 
Facebookpagina inspireren door voorbeelden, makkelijk toepasbare maatregelen en achtergrondinformatie. Heb je een 
idee of wil je meer weten? Neem contact met ons op. Wij van Platform Arnhem Klimaatbestendig staan klaar om je te 
helpen bij aanpassingen in je wijk en zoeken hierbij de juiste partijen en subsidies. Er is meer mogelijk dan je denkt!

Samen maken wij De Laar Klimaatbestendig!

verkeersveiligheid in De laar 
Op een aantal plekken in de wijk zijn bewoners en gemeente aan de slag om de verkeerssituatie te verbeteren. 

Inmiddels zijn er een aantal werkzaamheden verricht aan de Randweg om het verkeersknelpunt bij de oversteek bij boer-
derij de Kroon veiliger te maken. Bij warmer weer zal de belijning op de weg ook aangepakt worden. Het team  
Leefomgeving blijft in de gaten houden of de aanpassingen ook het gewenste effect hebben. 

Verder is er een groep bewoners eind vorig jaar bij elkaar gekomen om de veiligheid op de Brabantweg te bespreken. 
Afgesproken is dat bewoners en gemeente een aantal acties ondernemen. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld de zichtbaar-
heid van de zebrapaden en de verlichting van fietspaden verbeteren. Bewoners hebben onder andere aangegeven, dat zij 
het fiets- en loopbeleid bij de scholen onder de aandacht willen brengen. 

Ook is via een digitale enquête aan de omwonenden van de Kroonse Wal gevraagd hoe werd gedacht over de aanleg 
van een voetpad langs de Kroonse Wal tussen de Brabantweg en de Tilburgweg, langs het fietspad richting Station Zuid 
dus. Van de ondervraagden is 88% vóór de aanleg hiervan. Dat betekent dat er een voetpad wordt aangelegd. Langs de 
Kroonse Wal staan een aantal bomen. Er wordt door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de boomwortels. 
Daarna zal het ontwerp worden gemaakt. 

Mocht u nog vragen naar aanleiding dit bericht hebben, mail gerust naar het team Leefomgeving.
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl 

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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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”.

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
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kennismaken met een bestuurslid
Wie ben je?
Mijn naam is Angéla Bruins

Wat is je leeftijd?
Op dit moment ben ik 28 lentes jong

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik met veel plezier als werkcoach bij de gemeente Nijmegen.

Hoe kun jij je in drie woorden omschrijven? 
Enthousiast, leergierig en ruimdenkend. 

Hoe ben je in contact gekomen met de wijkvereniging? 
In 2014 heb ik mijn afstudeeronderzoek voor de gemeente Arnhem gedaan met als  
onderwerp: wat is de maatschappelijke waarde van boerderij De Kroon, in de Arnhemse wijk 
De Laar. Gedurende mijn onderzoek heb ik het bestuur en de vrijwilligers leren kennen. In die tijd was ik geen bewoner 
van de wijk en heb ik na mijn afstudeeronderzoek niets meer van mij laten horen. 

Sinds wanneer ben je bestuurslid bij de wijkvereniging? 
In 2015 heb ik samen met mijn partner een huis gekocht in De Laar. Na de verbouwing heb ik contact opgenomen met de 
toenmalige voorzitster, Tiny en mij aangeboden als vrijwilliger. In dat jaar heb ik met een aantal activiteiten meegeholpen 
en ben ik gevraagd als bestuurslid. 

Waarom ben je bestuurslid geworden bij de wijkvereniging? 
Omdat ik het belangrijk vind om iets te betekenen voor de wijk, voor een leuke vrijetijdsbesteding te zorgen en een  
steentje bij te dragen aan onze levendige wijk.

Hoe combineer je je baan en het vrijwilligerswerk/bestuurslid zijn? 
Met enthousiasme, een goede planning en plezier kom je een heel eind. Er zijn periodes dat ik niet bij elke activiteit of 
vergadering aanwezig kan zijn maar dat is niet erg, dan pakt een ander de taken even over. Het gevoel van niet alles te 
moeten, maar fijn dat je er bent, overheerst dan het feit dat je tijd investeert.
Het fijne van vrijwilligerswerk vind ik het gevoel dat je eraan overhoudt, dat je je nuttig maakt in de wijk, dat ik zelf kan 
aangeven wat ik wel en niet leuk vind en waar ik wel en geen tijd voor heb. 

Wat wil je graag bereiken in de wijk?
Met elkaar een groter aanbod aan activiteiten realiseren in de wijk. Op dit moment verzorgen wij een aantal vaste  
activiteiten en vier grote evenementen per jaar. Dit is op het moment het meest haalbare. In de toekomst willen wij graag 
ons activiteitenaanbod uitbreiden. Hiervoor zoeken wij nieuwe vrijwilligers met frisse ideeën, waardoor ons toekomst- 
perspectief ambitieuzer kan worden en wij meer voor de wijk kunnen gaan betekenen.

Wat is je wens voor de wijkvereniging?
Dat er meer enthousiaste vrijwilligers zich aanmelden zodat er meer activiteiten en evenementen kunnen worden  
gereorganiseerd voor verschillende doelgroepen. Onder het mom van “vele handen maken licht werk” ben ik ervan  
overtuigd dat meer nieuwe initiatieven kunnen leiden tot een groter aanbod aan activiteiten bij boerderij De Kroon,  
Randweg 2 te Arnhem.  

Heb ik jou enthousiast gemaakt en wil jij je inzetten als vrijwilliger? Dan kun je contact opnemen met mij, via het  
e-mailadres: a.bruins@oostelaar.nl. 

Angéla Bruins
bestuurslid wijkvereniging De Oostelaar.

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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Op 27 april volop             activiteiten

rommelmarkt
Van 10.30 tot plm. 16.30 uur is er 

weer een grandioze rommelmarkt 
rondom boerderij De Kroon. 

Doelstelling van de stichting is: mensen 
met een langdurige chronische ziekte en/

of mensen in hun (pre)terminale levensfase 
kosteloos, professioneel en comfortabel 

liggend vervoer aan te bieden ten aanzien 
van een bepaalde wens of behoefte.

spelletjesfestijn
Het spelletjesfestijn start plm. 10.30 uur 
op en rondom het terrein van boerderij 

De Kroon. Als superspektakel hebben we 
dit jaar een megaglijbaan voor de oudere 
jeugd; voor de kleintjes is er een spring-
kussen en een kleine draaimolen. Verder 

is er een Octopusspel en een rodeostier. Er 
kan worden meegedaan aan spelletjes als: 
ballengooien, kat- en muisspel, vier op een 

rij, bibberspiraal enz. , jongeren van De 
Bus zijn aanwezig met een kinderactiviteit. 
Kortom er is veel te doen voor de jeugd!

Meedoen aan de spelletjes is voor alle 
kinderen gratis, evenals een bekertje limo-
nade (zelf tappen!). Voor € 0,50 wordt er 

een grote suikerspin gedraaid.

schminken of 
glittertattoo

Muziekvereniging 
Crescendo

handig om  
te weten

Kinderen kunnen zich bij de partytent van 
Houtspelmaatwerk laten schminken of een 

glittertattoo laten zetten. 

13:30 tot 14:00 uur
Pauze

14:30 tot 15:00 uur

De livemuziek wordt de hele dag verzorgd 
door dj Djanzzz. Jong en oud is van harte 
welkom op de gezellige terrassen; u kunt 
hier, zoals gebruikelijk, van een hapje en 
een drankje genieten. De horeca wordt 

verzorgd door de mensen van wijkcentrum 
De Kroon.

 Het feest duurt tot ongeveer 
16.30 uur. 

Bij slecht weer zal een alternatief 
binnenprogramma georganiseerd 

worden.

Organisatie:
Wijkver. de Oostelaar en  

wijkcentrum de Kroon i.s.m.  
Radio Dolle Pret.

   Feest op koningsdag    bij boerderij De kroon

wensambulance

Dagprogramma

livemuziek
en terras



Op 27 april volop             activiteiten

   Feest op koningsdag    bij boerderij De kroon

avondprogramma



Samenwerken in de Laar kan op meerdere 
plekken en op veel manieren.
De nieuwjaarsborrel was bijvoorbeeld een initiatief van het wijkcontactpunt.

Hebt u een idee voor de bevordering van het leefklimaat in uw 
straat, buurt, wijk?

Er is daarvoor financiële ondersteuning mogelijk.
Informeer hiervoor bij het wijkcontactpunt.

Het wijkcontactpunt is te bereiken via het vertrouwde mailadres delaararnhem@gmail.com

Op de website www.delaararnhem.nl is verdere informatie te 
vinden en ook het formulier waarmee financiële 

ondersteuning aangevraagd kan worden.

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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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!

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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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!’

Be Different
Schoonheidssalon  
& Pedicure

Gratis  
intakegesprek  
& huidanalyse

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

Kom proeven bij 
Keukenkunsten
Heerlijke, gezonde,verse & huisgemaakte 
producten

•  Lunch & catering in het 
oude bedrijfsrestaurant 
in het gebouw van 
Rijnbrink

•  Superlekkere & 
goedverzorgde catering 
(ook huisgemaakt gebak).

•  Voor feesten, borrels, 
een high tea of een 
meeting, vraag gerust 
naar de mogelijkheden 
(restaurant biedt ook plaats aan  
grotere groepen)

•  Lunch/koffie/lekkers/vergaderen/genieten 

• Zonnig terras 

• Lunch to go

Openingstijden restaurant: maandag,dinsdag & 
donderdag van 12.00-16.00 uur

Marjolein Voshart
06-36250012
marjoleinvoshart@gmail.com
Zeelandsingel 40 in Arnhem
(via de hoofdingang met de lift of trap naar  
de 3e verdieping)

Tegen inlevering van deze uitgeknipte bon kunt u 
genieten van een gratis kop huisgemaakte soep van 
Keukenkunsten

"

"
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workshop powertex-plantentas 
De Lente komt er aan en dus wordt het weer tijd om de tuin 
of het balkon op te leuken met tuinplanten.

Wij gaan van een juten tas, repen van T-shirts, plastic 
bloemen en powertex (textielverharder) een leuke  
plantentas maken. 

Wil je zelf een paar (oude) T-shirts meebrengen? 

Omdat de tas moet drogen kun je deze een week later 
ophalen; je krijgt dan ook de plantjes mee, zodat je thuis  
de plantentas meteen kunt vullen.

Wanneer:  dinsdag 8 mei, 19.30 – 22.30 uur
  dinsdag 15 mei, 19.30 – 20.00 uur:  
  spullen ophalen
Waar:  boerderij de Kroon, deel I en II
Organisatie:  wijkvereniging de Oostelaar
Kosten:  € 15.00 voor leden
                     € 20.00 voor niet-leden
Opgeven: vanaf 14 april tot uiterlijk 26 april
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 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.

Meidenclub bij De Matser
Op maandagmiddag is de meidenclub weer van 
start gegaan. Het is voor meiden vanaf negen tot 
en met twaalf jaar. Samen met de meiden maken 
wij per maand een programma.
 
Nieuw is het vertrouwensuurtje, waarin we met 
de meiden thema’s bespreken. Dit kan gaan over 
vriendschap, grenzen stellen, social media en nog 
veel meer. De meidenclub is dus naast gezellig ook 
erg leerzaam. 

Maandag van 15.30-17.00 uur in jongerencentrum 
de Madser, Burgemeester Matsersingel 10. 
Deelname kost € 0,50.

Voor vragen kun je contact opnemen met  
Liesje van Haaren, l.vhaaren@rijnstad.nl

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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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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geef je op voor de speelmorgen in jongerencentrum De Madser!!!
Op maandag 9 april is de speelmorgen in jongerencentrum 
De Madser in Kronenburg gestart. De speelmorgen is een 
leuke activiteit voor kinderen van tien maanden tot twee 
jaar en hun ouders, vlak bij huis, in je eigen wijk.

Wat gebeurt er tijdens de speelmorgen?
In de eerste plaats is de speelmorgen leuk en ook leerzaam. 
Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. Je kind 
komt in contact met andere kinderen, je ontmoet andere 
ouders en je kunt met elkaar praten over de opvoeding. 
Ook worden er door het jaar heen allerlei activiteiten aan-
geboden, zoals babymassage, muziek op schoot, voorlezen 
door voorleesopa’s en oma’s, gezonde voeding en nog 
meer. Je kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken 
en krijgt hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van 
zichzelf. De speelmorgen is de stap die je met je kind maakt 
als voorbereiding op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. 
Als je kind twee jaar is, gaat het vanuit de speelmorgen 
door naar de peuterspeelzaal. Door het vaste ritme van de 
speelmorgen en het oefenen met het samenspelen is je 
kind beter voorbereid op de peuterspeelzaal of het kinder-
dagverblijf. Dat is fijn voor jou en je kind, want dat maakt 
de stap naar de peuterspeelzaal makkelijker.

De kosten van de speelmorgen zijn € 1,00 per keer. Neem 
zelf een stukje fruit mee. De speelmorgen start om  
9.15 uur en duurt tot 11.15 uur. Tijdens schoolvakanties  
is er géén speelmorgen.

In welke wijken vind je speelmorgens?
In de wijken Klarendal, Presikhaaf, De Geitenkamp,  
Immerloo, Malburgen, het Broek en Kronenburg 

Informatie, contact en aanmelden
Wil je graag samen met je kind meedoen aan de speelmor-
gen? Meld je aan. Er is plek voor acht moeders met kindjes. 
Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te 
doen of neem contact op met de coördinator speelmorgen. 
www.rijnstad.nl/speelmorgen, E. speelmorgen@rijnstad.nl

Contactpersoon: 
Hanneke Fiesler
T.  06-46129795 / 026 3127700 
Coördinator speelmorgen Rijnstad

Liesje van Haaren
T. 06 46731964
Kinderwerk jongerencentrum De Madser

uitreiking Christel van der Burgprijs aan swOa-vrijwilligers
Op 19 februari heeft directeur Anita Huisman aan twee vrij-
willigers van SWOA de Christel van der Burgprijs uitgereikt. 
Het is de 5e keer in zeventien jaar dat deze prijs is toege-
kend. Eva Hupkes en Josefien van de Kamp zijn vrijwilligers 
van het project “Levensboeken”. 

Eva is mede-initiatiefnemer van het project Levensboeken. 
Eind 2011 gestart als vrijwillige medewerker. In de loop der 
jaren alle voorkomende werkzaamheden gedaan, variërend 
van zelf schrijven, trainen tot coördineren. Eva stopt nu met 
haar werkzaamheden en wij bedanken haar voor al haar 
inzet. 

Josefien is begin 2012 gestart als schrijver en vrijwillige 
medewerker in ondersteunende zin en al snel doorgegroeid 
tot medecoördinator. We hopen dat Josefien vol enthou-
siasme door gaat bij het project Levensboeken. Hun jaren-
lange inzet heeft een stabiel zelfstandig en goed draaiend 
project levensboeken opgeleverd. Goedgetrainde vrijwillige 
schrijvers tekenen het levensverhaal op van ouderen (ver-
tellers). Resulterend in een mooi boek om te herlezen en 
om de levensgeschiedenis te bewaren voor een volgende 
generatie. Het levensboek heeft daarnaast een duidelijke 
relatie met de (geestelijke) gezondheid. Levensboeken is 
een voorbeeld voor andere projecten! 

SWOA kent sinds 2001, het jaar 
van de vrijwilliger, de Christel van 
der Burg prijs. Met deze prijs erkent 
SWOA dat in de ontwikkeling van 
de vele producten en diensten een creatieve inbreng van 
vrijwilligers noodzakelijk is om de missie van SWOA vorm te 
geven. Er gelden strenge criteria bij deze prijs. Zo moet de 
vrijwilliger aanwijsbaar en op unieke wijze hebben bijge-
dragen aan de ontwikkeling van een product of dienst van 
SWOA, moet die bijdrage ertoe hebben geleid dat direct of 
indirect een substantiële bijdrage is geleverd aan het zelf-
standig blijven functioneren van grote groepen ouderen in 
Arnhem en moet de vrijwilliger stimulerend zijn geweest en 
een goede samenwerking tot stand hebben gebracht met 
andere betrokkenen. De prijs bestaat uit een beeldje van 
Ger van Tankeren “Dynamisch team” en een oorkonde. Het 
feit dat afgelopen winter het 105e levensboek gedrukt is, 
laat zien hoe groot het project mede dankzij de inzet van 
Eva en Josefien nu is. 

Het Levensboek is altijd op zoek naar vrijwilligers (schrijvers) 
en vertellers. Mocht je interesse hebben dan kun je hiervoor 
contact opnemen via levensboeken@swoa.nl.

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

Ook voor de implantaatprothese

P.  Andriessen
Tandprotheticus

Bel voor afspraak en advies:

Wassenaarweg 5 A
6843 NX Arnhem
Tel: 06 13962950

Email: p.andriessen@wxs.nl

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

Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 

Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013

Jimmy’s Supermarkt
23 maart open!
Openingstijden:
Maandag t/m zondag 
10:00 - 21:00 uur

Jimmy’s IJs & Lunch
1 april open!
Openingstijden tijdens  
de zomer:
Maandag t/m zondag 
11:00 - 22:00 uur

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
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De Dag van de laar op zondag 2 september wordt weer een 
spetterend evenement voor jong en oud!
Van 11.00 – 16.00 uur is er veel te beleven rondom boerderij  De Kroon en in het aangrenzende 
Bingelradepark

Het programma met alle activiteiten is nog in ontwikkeling. Kijk voor het definitieve programma eind augustus op de 
website www.oostelaar.nl en houd de (social) media in de gaten. Op diverse plaatsen in de wijk zullen tegen die tijd ook 
posters opgehangen worden.

Kleedjesmarkt voor kinderen
Kinderen kunnen hun overbodige speelgoed en andere spulletjes verkopen. Vooraf reserveren van een kleedje is wel  
noodzakelijk en is gratis. Je kunt je tot uiterlijk 25 augustus opgeven via de mail: info@oostelaar.nl.

Hobbyisten
Woont u in De Laar en hebt u een leuke hobby, die u met anderen wilt delen? U kunt voor € 7,50 een halve kraam huren 
om uw producten te promoten en te verkopen. Etens- en drinkwaren zijn hiervoor uitgesloten. Tot uiterlijk 25 augustus 
kunt u een halve kraam reserveren via de website www.oostelaar.nl .

Scholen, bedrijven en sociale instellingen
Op het terrein komen diverse (groepjes van) kramen, waar scholen, sociale instellingen, bedrijven enz. uit de directe  
omgeving zich kunnen presenteren. 

Hebt u hiervoor interesse? Dan kunt u voor € 7,50 een halve kraam huren, eveneens tot uiterlijk 25 augustus via de  
website www.oostelaar.nl. 

Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar i.s.m. wijkcentrum De Kroon. 

tot ziens op 2 september!

zondag 2

De OOstelaar
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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 Bruins, bestuurslid 
Elvira Benerink, bestuurslid
Anja Spanbroek, bestuurslid
Dennis van der Steldt, bestuurslid

gem. Openbare ruimte, 377 43 27
servicelijn gem. arnhem, 0900-1809
sita grofvuil ophaaldienst, 446 04 90

Basisscholen venlosingel
Toermalijn (chr.), 381 01 55 
Anne Frank, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
Peuterspeelzaal Moriaantje
Randweg 2 (De Kroon), 383 00 67
avonturenspeelplaats De Buitelaar
Randweg 2 (De Kroon), 381 00 69

wijkteam elden/De laar
Kantoor: Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 
6845 BH  Arnhem, 088 - 226 00 00 
team leefomgeving, Kantoor: Rijnbrink,
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, 
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
Noortje Ruisbroek, 377 51 36
Harm-Jan Kuipers, 377 51 28
wijkcontactpunt De laar, 
delaararnhem@gmail.com,  
website: www.delaararnhem.nl
jongerencentrum De Bus, 06-83072195

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 uur, 0900-8844
Bureau Zuid groningensingel 94-96
Gebiedsagent Jeroen Perquin
Brandweer, 355 61 11
noodgevallen: 112

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 uur
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
sociale raadslieden
hulpverlening@rijnstad.nl, 312 79 99
Meldpunt Kindermishandeling, 442 42 22
kantoor hulpverlening
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 312 77 00
tel. spreekuur, ma+wo 9.00-11.00 uur: 312 79 99 
woensdag op afspraak via rijnstad.nl/afspraak
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 uur
steunpunt gaanderij
Driemondplein 1, 381 02 65
Buurtbemiddeling arnhem
tel. 351 99 41, 06-29427944, ma-do 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl

Dierenarts
Dierenkliniek Arnhem Zuid-West, Woudrichemstraat 2-4, 
381 21 80
Dierenambulance, 364 91 11

wijkcentrum en zaalverhuur 
boerderij De kroon
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
beheer/verhuur 
9.00-16.00 uur, 381 00 69
www.boerderijdekroon.nl, info@boerderijdekroon.nl
Zorgboerderij
Marion Klomp: 202 21 90
marion@zorgboerderijdekroon.nl

Medisch Centrum insula Batavoru
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
Ginnekenstraat 16, 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

wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11
14 april - 12 mei - 8 sept. - 

13 okt. - 10 nov. - 8 dec.

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Elvira Benerink, 381 85 56
18 april - 16 mei - 19 sept.  

17 okt. - 21 nov. - 19 dec.

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur
17 april - 1, 15, 29 mei  

4, 18 sept. - 2, 16, 30 okt. 

13, 27 nov. - 11, 18 dec.

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
16 april - 14, 28 mei

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

 Zie ook:

www.oostelaar.nl

Wie, wat, waar

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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lente
OP DE

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


