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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 € 11,90 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
Een nieuw seizoen met veel activiteiten. Om te beginnen met de Dag van de 
Laar op zondag 2 september. De organisatiegroep is ook in de vakantieperiode 
druk bezig geweest om het gevarieerde programma (pagina 12-13) rond te 
krijgen. 
Als ik deze tekst opstel is het eigenlijk nog te warm en zonnig om al aan de 
herfst te denken. De beide creatieve workshops geven echter al duidelijk een 
herfstsfeer aan.

Ook deze keer wordt het wijkblad weer in de Laar West verspreid. Wij, als  
redactie, zijn nog steeds benieuwd naar de reacties van lezers uit de Laar West. 
Graag horen wij uw reactie via redactie@oostelaar.nl. In wijkblad no. 3 is een 
oproep gedaan om mee te denken voor een nieuwe naam voor het wijkblad. 
Hierop zijn via facebook flink wat enthousiaste reacties binnengekomen, waar-
voor onze dank. Wij komen hier later nog op terug.

In dit wijkblad staat weer informatie, die voor de hele Laar interessant is, zoals 
het nieuwe jongerencentrum Motion, informatie van team Leefomgeving en de 
door hen georganiseerde bijeenkomst “samenwerken in de Laar” op  
19 september, verslag van het bezoek van de burgemeester aan De Laar  
en over zwerfvuil in de wijk, een initiatief van de projectgroep  
“De Laar Schoon”.

Inmiddels is bij het vernieuwde wijkcentrum bistro “t Kroontje” geopend en in 
het winkelcentrum Jimmy’s ijssalon. Zelf groenten oogsten bij Stadslandbouw 
Mooieweg kan nog steeds op twee zaterdagen in september. Huisartsenpraktijk 
Koolhaas en Van Koningsbruggen promoot meer bewegen en is een wandel-
groep gestart met de slogan “Kom in beweging”! 

Dit is een greep uit de artikelen in dit wijkblad. Ook de overige artikelen zijn de 
moeite van het lezen waard.

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

Veel leesplezier,
Ineke

van de voorzitter?
Op deze plek verwacht u een stukje van de voorzitter. 
Frans heeft echter per 30 juli het voorzitterschap neergelegd. In goed overleg 
met de overige bestuursleden heeft hij besloten te stoppen. Het bestuur bedankt 
hem voor de tijd en energie die hij het afgelopen half jaar in de wijkvereniging 
heeft geïnvesteerd.
Angéla heeft eveneens haar bestuursfunctie neergelegd. Ook zij wordt bedankt 
voor haar inzet.

Namens het bestuur,
Ineke

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. 4, september

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

Oplage ruim 6.000 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. 5 - 17 september
Nr. 6 - 22 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
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 OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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De redactie van wijkblad de Oostelaar is op zoek  
naar twee nieuwe redactieleden en naar iemand, 

die het beheer van de advertenties op zich wil nemen. 

 Hebt u interesse hierin of wilt u meer informatie stuur dan 
een mailtje naar: redactie@oostelaar.nl 

  

Keurslagerij	Schilder	
Gertjan	en	Emma	

	
	
	sinds	1	juni	2018	
Uw	jongste	keurslager	

Elke	dag	schitterende	aanbiedingen!	
• Maandag	en	Dinsdag		

Verse	worst	+	speklappen	per	kilo																																	7,95	
• Woensdag	

Gehaktdag!	4	ballen	voor	5	euro,	500	gram	half	om	half	
gehakt	of	500	gram	rundergehakt	+	4	schnitzels								9,95	

• Donderdag	
Shoarmadag!	Varkenshoarma	en	gyros	per	kilo									7,50	
Kipshoarma	per	kilo																																																									9,95	

• Vrijdag	en	Zaterdag	
Biefstukdag!	3	supermalse	kogelbiefstukken	voor				7,50	

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



Op zondag 2 september, tijdens de Dag van de Laar, staan wij met een kraam op het terrein van boerderij De Kroon  
en kunnen u alle informatie geven over onze activiteiten. 

Om alle activiteiten, die de wijkvereniging op dit moment organiseert en nog verder wil gaan uitbreiden, goed uit te  
kunnen voeren hebben wij meer vrijwilligers nodig. 

We zoeken niet alleen mensen, die actief mee willen denken in de 
activiteitencommissie, maar ook mensen die (incidenteel) 

bij evenementen willen helpen.

Daarnaast zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Hebt u interesse hierin of wilt u meer informatie stuur dan 
een mailtje naar: info@oostelaar.nl

De redactie van wijkblad de Oostelaar is op zoek  
naar twee nieuwe redactieleden en naar iemand, 

die het beheer van de advertenties op zich wil nemen. 

 Hebt u interesse hierin of wilt u meer informatie stuur dan 
een mailtje naar: redactie@oostelaar.nl 

Lid worden van wijkvereniging De Oostelaar?
Graag!

U kunt zich hiervoor op 2 september aanmelden bij de 
kraam van de wijkvereniging. 

Aanmelding kan ook via de website www.oostelaar.nl 

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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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 -
• Switching div. groepen Grit - CX Worx
• Jeugd: Fit Kid 10+ • Shaolin Kempo

Jeugdfitness 12+ • Seniorentrainingen
Shaolin Kempo 8+ • Kinderopvang

• 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 
  

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 
  

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 
  

 
 

   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 



in gesprek met de burgemeester  
Burgemeester Marcouch hoort graag wat bewoners 
bezig houdt. Woensdagmiddag 4 juli ging de burge-
meester in gesprek met wijkbewoners uit De Laar. Hij 
werd ontvangen door de voorzitter van de wijk- 
vereniging en leden van het team Leefomgeving. 

Een aantal bewoners van de denktank “de Laar Schoon” 
vertelde bij boerderij De Kroon over hun ideeën voor de 
wijk. Veel bewoners in De Laar ervaren een achteruit-
gang van de wijk. Dit komt onder andere door vervuiling 
van de leefomgeving. Daarom heeft de denktank het 
plan opgevat om hier iets aan te doen. Bewustwording 
via de scholen is één van de ideeën die is besproken. 
Maar ook elkaar beter leren kennen is belangrijk voor de 
leefbaarheid, vulde de burgemeester aan. 

De zorgcoördinator van Rijnstad ging daarna in gesprek 
over verwarde personen in de wijk. Het Overlast en Zorg 
Overleg (OZO) is een overleg waar de politie, woning-
corporaties, gemeente en Rijnstad de overlastmeldingen 
bespreken. Vaak is er bij een adres hulp nodig, waardoor het sociale wijkteam er ook bij betrokken wordt. 
De burgemeester vindt het belangrijk dat mensen weten waar ze overlast kunnen melden. Nu worden de meldingen vaak 
bij politie of woningcorporatie gedaan. 

Tot slot ging de burgemeester nog kort het speelveldje in het Bingelradepark bekijken. Kinderen uit groep 6 van de  
Anne Frank school hebben brieven naar de burgemeester geschreven om het speelveldje naast hun school te verbeteren.  
Ze willen graag meer speelmogelijkheden op het veldje. Er staan nu twee grote basketbalpalen en een goaltje.  
Een verbeterplan wordt nu uitgewerkt in samenwerking met de kinderen. 

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op met het team Leefomgeving via mail:  
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

Prijsvraag

Het sociale wijkteam en het team leefomgeving zijn weer aanwezig op de  

Dag van de Laar op zondag 2 september. Dit jaar hebben we wederom een 

leuke vraag voor de bezoekers die in de Laar wonen.

Waarom verdient uw straat of buurtje een BBQ?

Komt u ons dit vertellen op deze mooie zondag?

De beste inzending wordt uiteraard beloond met een BBQ!

Tot 2 september!

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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samenwerken in de laar
Woensdag 19 september 19.30 uur, 
boerderij De Kroon 

In De Laar zijn en ontstaan mooie initiatieven. Samen moeten 
we deze zaken nog beter op de kaart zetten, zodat initiatief-
nemers en bewoners makkelijker de weg (en elkaar) weten te 
vinden. En om elkaar te helpen wanneer dat nodig is. 

Op oproepjes voor vrijwilligers wordt niet gereageerd, maar 
misschien als u rechtstreeks gevraagd wordt, dat u best wel wilt helpen bij een zwerfvuilgroepje (zie het artikel in deze 
Oostelaar over de projectgroep “De Laar Schoon”), de avondvierdaagse of koningsdag. 

Maar hoe weten initiatiefnemers u te bereiken in zo’n grote wijk als De Laar? En hoe weet u welke bewoners er actief zijn 
op welk gebied?

Bewoners en netwerkpartners van De Laar komen samen op woensdagavond 19 september in boerderij De Kroon. Het 
team leefomgeving zal de avond organiseren. Het wordt een prettige bijeenkomst, waar we elkaar beter leren kennen. En 
aan het einde van de bijeenkomst zijn er weer diverse verbindingen gemaakt. 
 
Komt u ook? Graag opgeven via mailadres: delaararnhem@gmail.com 
U bent van harte welkom! 

projectgroep “de laar schoon” 
Zwerfvuil in de laar 
Onze wijk is helaas niet verstoken van zwerfvuil. Een probleem dat door vele inwoners als ergerlijk wordt ervaren. Ook een 
probleem dat groter lijkt te worden, mede door de toename van vuildumpingen bij containers. Samen met de wijkmana-
gers van de gemeente heeft een aantal bewoners van de wijk de projectgroep “zwerfvuil” gevormd. 

Doel van deze groep is de hoeveelheid zwerfvuil terug te dringen en de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Vervuiling 
en leefbaarheid van een wijk hangen sterk samen: hoe schoner de directe omgeving, hoe prettiger en ook veiliger bewo-
ners zich voelen. De plannen van de projectgroep, die nu drie keer samengekomen is, gaan daarom verder dan het oprui-
men van door anderen achtergelaten afval. Met de steun van de gemeente en door contact en samenwerking te zoeken 
met verenigingen, scholen, ondernemers en andere partijen wil de projectgroep die ideeën uitwerken, die leiden tot plan-
nen en acties die op een breed draagvlak in de wijk kunnen rekenen. Elke bewoner, die mee wil denken of mee wil doen, 
is van harte welkom. 

Wilt u participeren of heeft u informatie over zwerfvuil of zwerfvuil gerelateerde zaken in de wijk, neem dan contact op via 
het volgende mailadres delaarschoon@gmail.com . Op dit mailadres kunt u al uw vragen, tips en andere zaken, die u met 
de projectgroep wilt delen, kwijt. In de komende edities van de Oostelaar zal de projectgroep u informeren over de stap-
pen die gemaakt zijn en de voortgang die zij nog wil boeken. 

Met vriendelijke groet, 
Projectgroep “De Laar Schoon”

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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Workshop vogelplateau
Nog een beetje vroeg om al aan het voeren van de vogels te denken, 
maar…… dan heb je al vast iets klaarstaan voor als het wel nodig is. 
Op het moment dat deze tekst opgesteld wordt is het eind juli en er 
is dus nog niet veel te koop op dit gebied. De afbeelding laat dus de 
kale basis zien. 

Uitgangspunt is dit ronde plateau van zeegras (36 cm doorsnede) 
met daarop het houten vogelhuisje, waar een pot pindakaas (speci-
aal voor vogels) ingeschoven kan worden. Dit vogelhuisje wordt met 
servetafbeeldingen beplakt en gelakt (modgepod = lijm en lak).
Verder komt er allerlei lekkers voor de vogels aan te hangen, zoals 
bijvoorbeeld een “pindamannetje”, zinken mini- emmertjes met 
vetbollen enz.

Wanneer:   dinsdag 18 september
Tijd:   19.30 – 22.00 uur
Waar:   boerderij de Kroon, deel I en II
Organisatie:   wijkvereniging de Oostelaar
Kosten:   € 15,00 voor leden
                      € 20,00 voor niet-leden
   pinbetaling, op de avond zelf, heeft de voorkeur
Opgeven:  vanaf 3 september tot uiterlijk 12 september
Bij                   Ineke Bretz, 06-31960079

Workshop tafelstuk met kalebassen
We gaan deze avond een tafelstuk maken van steigerhout. Daarop komen  
verschillende kalebassen, een bloementaartje en gedecoreerde blikken, 
wijnfles en potjes. Dit stuk is geschikt voor alle seizoenen en kan altijd aan-
gepast worden, bijvoorbeeld voor de kersttafel.

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

Zelf meebrengen: glazen potje (bijv. van Hak), wijnfles zonder etiket, leeg 
blik en een schoteltje (voor het bloementaartje).

Wanneer:   dinsdag 9 oktober
Tijd:   19.30 – 22.00 uur
Waar:   boerderij de Kroon, deel I en II
Organisatie:   wijkvereniging de Oostelaar
Kosten:   € 15,00 voor leden 
                      € 20,00 voor niet-leden 
    pinbetaling, op de avond zelf,  

heeft de voorkeur
Opgeven:   vanaf 3 september  

tot uiterlijk 21 september
Bij                   Elvira Benerink, 381 85 56

Voor beide 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.

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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dag van de laarzondag 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 

treintje door de wijk
Tussen 11.00 en 16.00 uur rijdt er een treintje door 
de wijk. Start is steeds bij boerderij De Kroon. Ieder-
een kan gratis in dit treintje stappen. De vertrek- 
tijden worden die dag bij de boerderij  
aangekondigd.

Wat is er nog meer te 
doen
Kinderkleedjesmarkt (reserveren kan nog t/m  
31 augustus, info@oostelaar.nl). Verder is er een 
springkussen en kunnen kinderen een gratis ritje op 
een pony maken. In en rondom de sloot zijn activi-
teiten van Van Amerongen buitensport, zoals een 
hindernisbaan, indianenbrug en kanovaren. Kinderen 
kunnen zich laten schminken, er is een springkussen, 
de mascottes Hello Kitty, Elza, Minnie en Mickey 
Mouse lopen rond, leuk om mee op de foto te gaan.

Verder o.a. workshops rappen en graffiti, verzorgd 
door jongerencentrum Motion, badmintondemon-
stratie, Rad van avontuur met veel leuke prijzen,  
Kop van Jut, reuze 4-op-rij, enz.
Een paar activiteiten en demonstraties liggen nog 
niet vast. Op de website www.oostelaar.nl vindt u de 
laatste informatie. Hierop worden ook tijden van de 
workshops vermeld.



dag van de laar
Wordt weer een spetterend  evenement voor jong en oud!

   van 11.00 – 16.00 uur is er veel te  beleven rondom boerderij de kroon 

scholen, bedrijven,  
sociale instellingen, 
hobbyisten enz. 
Op het terrein komen diverse kramen, waar sociale 
instellingen, bedrijven, hobbyisten enz. uit de directe 
omgeving zich presenteren. Wijkvereniging De Oos-
telaar presenteert het programma voor het nieuwe 
seizoen.

terrassen en muziek
De gezellige terrassen nodigen uit om te relaxen met 
een hapje en een drankje of een ijsje. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door dj Ariba.

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

tot ziens op 2 september!





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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methode van dixhoorn en cesaroefentherapie  
Hebt u weleens het gevoel opgebrand te zijn? Dat u zo moe bent en vaker 
zegt: ik doe het morgen wel (uitstelgedrag), sneller geïrriteerd bent. Dat u 
merkt sneller buiten adem te zijn. Fysiek gaat het wat moeizamer en uw rug- 
of schouders-/nek pijn gaan doen. 

Misschien herkent u deze klachten? Grote kans dat u “uit balans bent”. Uw belasting overstijgt 
uw belastbaarheid op het moment. U stapt eindelijk naar uw huisarts, die u wellicht adviseert het 
even rustiger aan te doen, even naar de fysio te gaan voor de klachten. Niet zelden zijn klachten 
het gevolg van langdurig onder druk/spanning staan, mentaal of fysiek. Het gaat zo geleidelijk het 
“sluipt “er gewoon in. De “wereld” verwacht veel van ons. Wij “moeten” veel van onszelf! Een 
van de manieren om te onderzoeken of u inderdaad last heeft van overbelasting is de Methode 
van Dixhoorn. Deze methode behandelt geen klachten maar onderzoekt of klachten te maken 
hebben met de druk en/of de spanningen.

De methode is een “zelfmanagementmethode”: stapje voor je stapje krijgt u meer inzicht in uw 
eigen handelen en voelen (lichaamsbewustzijn). Gedurende de sessies onderzoeken we samen, 
wat het effect van de ontspanningsinstructies is, het effect op uw lichaamsbewustzijn, uw voelen, 
uw ademen, uw bewegen en uw fysieke klachten. Maar bovenal: uw handelen….  
Kunt u makkelijk nee zeggen? 
In vier sessies weet u of uw klachten inderdaad spanningsgebonden zijn. Zo ja, dan hebt u 
gemiddeld nog twee tot vier afspraken nodig om weer de regie in eigen hand te nemen. De 

klachten nemen veelal af. Dit samen met oefentherapie Cesar, deze brengt immers uw houding en bewegingen meer in 
balans, werkte voor velen als een “Eye opener”. 
Als geregistreerd en gecertificeerd van Dixhoorn therapeut, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelingen.  
Ook als oefentherapeut Cesar heb ik met alle zorgverzekeraars een contract. 

Meer informatie: www.cesartherapiearnhem.nl / www.vandixhoornvereniging.nl.
of bel voor gratis advies/afspraak 321 72 50.  

opening jongerencentrum motion
Zaterdag 23 juni was de “Grand” opening van Motion, het Centrum voor Jongeren in De Laar. Voorheen bekend als de 
Bus, heeft dit jongerencentrum de afgelopen maanden een hele metamorfose ondergaan.

Deze zaterdag was een dag waar positiviteit, creativiteit en ontmoeting centraal stonden. We startten de dag met een 
pakkende toespraak van wethouder Hans de Vroome, onze vrijwilliger Danny Slangewal en ambulant jongerenwerker 
Jeffrey Neijs. De verschillende workshops werden enthousiast ontvangen. Hieruit ontstonden mooie resultaten. Zie 
bijvoorbeeld ... 

... dit kunstwerk in graffiti: Create Future Together. 

De dag werd afgesloten met optredens van artiesten van de  
‘uit je plaat’ sessies en Mauro Lafam.
De projectgroep van Motion is volop bezig met het organiseren  
van meer succesvolle activiteiten, projecten en evenementen voor  
de jongeren uit De Laar en omliggende wijken.

Heb jij goede ideeën of lijkt het je leuk om een keer een kijkje te nemen?  
Kom dan zeker langs of neem contact op met de jongerenwerkers.

Sanne Janssen, s.janssen@rijnstad.nl    
Jeffrey Neijs (ambulant jongerenwerker), j.neijs@rijnstad.nl

De OOstelaar
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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 

Wilt u ook adverteren? 
Zie onze aantrekkelijke tarieven op de  

achterzijde van dit blad.
Verdere informatie:  

advertentie@oostelaar.nl

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
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bistro ’t kroontje
Onze wijk heeft sinds kort een gezellige bistro. In het  
vernieuwde wijkcentrum is namelijk bistro ´t Kroontje  
geopend. 

De bistro is geopend vanaf 9.00 uur voor een lekkere kop 
koffie of een glaasje op het nieuwe terras. Ook is de bistro 
vanaf 11.00 uur geopend voor een heerlijke huisgemaakte 
salade, diverse verse broodjes en een lekker kopje soep. 
Tevens is er een grillkaart aanwezig. 

Met zonnige dagen kunt u onder de grote parasol  
vertoeven terwijl de kinderen vrolijk aan het spelen zijn in 
de speeltuin. Mocht het weer iets minder zijn dan is het 
binnen ook goed vertoeven.

U bent van harte welkom om met ons en uw wijkgenoten 
te komen genieten van ons terras en/of de binnenaccom-
modatie. 
 
In de bistro wordt er gewerkt met mensen, die vanuit een 
activerend werktraject aanwezig zijn of via een re-integratie 
traject.
 
Wij hopen dat bistro ’t Kroontje een ontmoetingsplek gaat 
worden, waar wijkbewoners en voorbijgangers nieuwe 
contacten kunnen maken.
 
De openingstijden van de bistro zijn: 9.00 uur tot 18.00 uur
Keuken is open van 11.00 tot 18.00; weekenden (nog) 
gesloten

Wijkcentrum en zaalverhuur de Kroon
tel. 381 00 69

aed’s in de laar en elden
“Stel je voor: je partner, buurman/buurvrouw of teamgenoot 
bij het sporten krijgt een hartstilstand. Er is iemand die kan 
reanimeren en die vraagt om zo snel mogelijk een AED te 
halen. Weet jij dan waar je die kan vinden?”

Op 1 augustus is er een werkgroep met buurtbewoners 
gestart om de AED’s die in de wijken aanwezig zijn te inven-
tariseren. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een 
levensreddend hulpmiddel tijdens een reanimatie. 

In onze wijk zijn diverse AED’s aanwezig, maar die staan lang 
niet allemaal aangemeld bij de database, die gebruikt wordt 
om burgerhulpverleners te alarmeren. De eerste zes minuten 
zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED 
aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance 
redt het vaak niet om binnen zes minuten bij het slachtoffer te 
zijn. Jij misschien wel.

Ons doel is om:
1.  te inventariseren waar in de wijken de Laar Oost, de 

Laar West en Elden AED’s aanwezig zijn;

2.  contact op te nemen met die locaties om te kijken of 
die AED opgenomen kan worden in de  
database;

3.  bespreken wat de mogelijkheden zijn om de AED aan 
de buitenzijde van het gebouw te bevestigen, zodat 
deze 24/7 beschikbaar is voor iedereen in de wijk.

Wat vragen we van alle wijkbewoners:
•	 	laat	ons	weten	op	welk	adres,	op	welke	locatie	er	een	

AED hangt, zodat we contact kunnen gaan opnemen 
met de eigenaar van de AED;

•	 	meld	je	aan	als	actieve	wijkbewoner	voor	de	werk-
groep, zodat je een actieve rol kan krijgen in het 
bezoeken van de diverse adressen en het voeren van 
gesprekken met de eigenaren van de AED’s.

Voor meer informatie of aanmelden van AED’s kun je  
mailen met:
Frank Rothuizen en Jeannette Heerschop  
AEDdeLaar-Elden@hotmail.com

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
 
Openingstijden:
Maandag t/m zondag 
10:00 - 21:00 uur

Jimmy’s IJs & Lunch

Openingstijden tijdens  
de zomer:
Maandag t/m zondag 
11:00 - 22:00 uur

Huisartsenpraktijk koolhaas en van koningsbruggen in beweging!
Bewegen is gezond. Bewegen is goed voor lijf èn geest. Bewegen geeft energie en zorgt voor vermindering van stress, 
dus: Kom in Beweging!

Om op een ludieke manier het bewegen te stimuleren organiseerden wij, als huisartsenpraktijk, in april een “beweeg-
week”. In de praktijk was allemaal praktische informatie te vinden met betrekking tot het sportaanbod in de wijken 
rondom de praktijk. Daarnaast gingen we ook echt actief aan de slag! Beweegintermezzo’s in de wachtkamer, lunchwan-
delingen en looptraining rond de Rijkerswoerdse plas.

De praktijk heeft een tijdje geleden een wandelgroep gestart: 
elke donderdagochtend om 11.00 uur wordt er gestart vanuit de praktijk onder begeleiding van de POH GGZ. 

Heeft u interesse? Neem contact op met de praktijk.

HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen
Randweg 1, tel. 381 60 11 
Mail: info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl
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jimmy’s ijssalon
Het programma met alle activiteiten is nog in ontwikkeling. Kijk voor het definitieve programma eind augustus op de  
Jimmy’s ijssalon, in winkelcentrum Oostburgwal, is geopend van 11.00 – 21.00 uur.
In onze winkel of op ons ruime terras kunt u genieten van ijs, milkshakes, diverse zoete lekkernijen, heerlijke gebakjes  
en smaakvolle broodjes met een warm kopje thee of koffie. 

Daarnaast kunt u ook voor “afhaal” terecht en thuis genieten van onze lekkernijen.
Bovendien kunt u met vrienden of familie langskomen voor een heerlijke lunch, die dagelijks vers wordt geserveerd.

Bij ons kunt u ook genieten van de monsterlijke “Freakshakes”
Ze zijn extravagant, prachtig, een tikkeltje ongezond, maar wel heel erg lekker!  
Bij Jimmy’s ijssalon toveren we saaie milkshakes om tot een ware ‘freakshake’.

Kom en proef de heerlijke harmonie tussen lunch en ijs, de sfeer van verwennerij en de smaak van klasse!

in de zomer zelf groenten oogsten bij stadslandbouw mooieweg
Houdt u ook van zomergroenten, onbespoten en vers van het land? Voor een klein bedrag kunt zelf groenten oogsten bij 
Stadslandbouw Mooieweg in Rijkerswoerd. 
De Zelf-Oogst Zaterdagen zijn nog twee keer, op 8 en 22 september, tussen 11:00 en 13:00 uur. Ook de naast- 
gelegen tuinderij De Mijmering biedt op deze dagen verse groenten voor de verkoop aan.
 
Lekker gezond
Courgettes, bonen, kooltjes, sla, tomaten en aardappelen. Maar ook 
bessen en later in het jaar pompoenen en verse bloemen: u vindt 
het allemaal op het land van Stadslandbouw Mooieweg aan de 
Mooieweg 17. Voor kleine bedragen oogst u wat u lekker vindt en 
rekent dit af bij een van de vrijwilligers. 

De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de stadsland-
bouw, om onderhoud en de aankoop van zaden en planten te 
betalen. Tijdens uw bezoek kunt u ook op uw gemak eens rond- 
kijken op ons terrein. Als u dat wilt vertellen we u graag meer over 
ons project.  
 
Denkt u aan kleingeld en een tas om uw oogst mee naar huis te 
nemen. Pinnen kan helaas niet.
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bestuur wijkvereniging de oostelaar
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
www.oostelaar.nl
Voorzitter: vacature
Annie Folman, penningmeester
Ineke Bretz, secretaris          06-31960079
Elvira Benerink, bestuurslid
Anja Spanbroek, bestuurslid
Dennis van der Steldt, bestuurslid
Wim van Wijk, asp. 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 motion, 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 batavorum
Randweg 1-5
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl   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

Agenda wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11
8 sept. - 13 okt. - 10 nov.  

15 dec. (kerstbingo)

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Elvira Benerink, 381 85 56
19 sept. - 17 okt. - 21 nov.  

19 dec.

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur
 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

Mandala tekenen,  
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 381 85 56 
Ineke Bretz, 06-31960079
16 sept. - 1, 15, 29 okt.

12, 26 nov. - 10 dec.

Agenda wijkcentrum 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 Meer informatie:

www.oostelaar.nl

Wie, wat, waar
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ZOMER
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

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


