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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	
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Van de redactie
Inmiddels staat de herfst voor de deur, maar eigenlijk is het nog te vroeg om al 
aan de feestdagen te denken. Toch staat de eerste workshop, die met Kerst te 
maken heeft, al in de startblokken. 

Maar eerst nog de typische najaarsactiviteiten, zoals Halloween, de Sint 
Maartensoptocht (let op de route) en het Sinterklaasfeest. 

Voor een paar leuke initiatieven worden vrijwilligers gevraagd. De nieuwe 
opbouwwerker van Rijnstad stelt zich aan u voor en de winnaar van de buurt-
bbq is inmiddels bekend.

In samenspraak met team Leefomgeving is besloten de verspreiding van het 
wijkblad in de Laar West te continueren. Voor de verspreiding moet nog een 
definitieve oplossing gezocht worden. 

Uw bijdrage aan ons wijkblad door het insturen van kopij is van harte welkom, 
ook als u in de Laar West woont (redactie@oostelaar.nl)! 

Veel leesplezier,
Ineke

Van de bestuurstafel
De Dag van de Laar op 2 september was weer een fantastisch evenement. De 
hele dag door was er veel belangstelling voor alle activiteiten. Het mooie weer 
werkte uiteraard ook mee aan het succes van deze dag. Als organisatie kijken 
we er met voldoening op terug.

Voor het organiseren van al onze activiteiten blijven we op zoek naar vrijwilligers, 
evenals naar nieuwe bestuursleden en redactieleden (zie pagina 5).

Tijdens de bewonersbijeenkomst “samenwerken in De Laar” op 19 september 
werd een aantal keren op het plan voor naamswijziging van het wijkblad 
teruggekomen; hierdoor zal het beter herkenbaar zijn als een wijkblad voor 
De Laar. Dit wordt de komende weken opgepakt. In wijkblad no. 6 wordt 
bekendgemaakt wat de naam wordt en wie de winnende naam ingezonden 
heeft.

Inmiddels is voor het Sinterklaasfeest samenwerking opgestart met ondernemers 
van het winkelcentrum. De optocht door de wijk, met Sinterklaas op het paard, 
eindigt dit jaar bij het winkelcentrum. Goed om deze traditie van jaren geleden 
weer op te kunnen pakken. Ook de bekende kleurplatenwedstrijd wordt door de 
Jumbo weer in ere hersteld.

Om ook de Laar West bij het Sinterklaasfeest te betrekken gaat dit jaar de 
optocht ook over een deel van de Bredasingel. Organisatorisch is het niet 
mogelijk nog verder dat wijkdeel in te gaan, dan zou de optocht te lang worden 
voor de vele kleine kinderen die meelopen. 

Besloten is dit jaar geen kerstmarkt te organiseren. Op zaterdag 15 december is 
er een kerstbingo, met mooie prijzen, gevolgd door een kerstfeest. De avond is 
een gezamenlijk initiatief van de wijkvereniging en wijkcentrum De Kroon. In het 
volgende wijkblad volgt hierover meer informatie.

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. 5, oktober

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. 6 - 22 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
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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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



Mijn naam is Kevin Janssen en ik werk voor Rijnstad 
Mijn functie is: opbouwwerker binnen de wijken Elderveld en De Laar.

Al een aantal jaar ben ik werkzaam binnen diverse 
sportorganisaties in verschillende gemeenten. Met 
veel plezier en enthousiasme heb ik de laatste jaren 
verschillende functies bekleed binnen de sport, met als doel 
mensen te kunnen helpen. Maar ik wilde meer kunnen 
betekenen voor inwoners binnen de wijk, dan op het 
gebied van de sport. Dat is de reden waarom ik ben gaan 
solliciteren op de functie van opbouwwerker. Ik ben op 
woensdag 1 augustus in dienst getreden als opbouwwerker 
binnen Rijnstad. 

In onze huidige samenleving speelt aandacht voor een 
socialer en actiever leven een steeds belangrijkere rol. De 
overheid zet steeds meer in op de wijkgerichte aanpak en 
gebruikt de opbouwwerker als middel om de leefbaarheid, 
zelfredzaamheid en samenredzaamheid in de wijk te 
bevorderen. Belangrijk speerpunt daarbij is het bevorderen 
en stimuleren van zelfredzaamheid van wijkbewoners. 

Vanuit mijn rol als “opbouwwerker” ben ik een “sociale 
verbinder” en zal ik mijn netwerk inzetten om de juiste 
partners met elkaar in contact te brengen. Ik probeer 
kansen en mogelijkheden te achterhalen en ondersteun 
initiatieven binnen de wijken De Laar en Elderveld. Ik 
bouw aan een socialel samenhang binnen de wijk door 
activiteiten en ontmoetingen te realiseren maar ook 
organisaties te ondersteunen binnen hun vraagstukken.

In mijn eerste weken probeer ik met zoveel mogelijk 
verschillende bewoners en organisaties binnen de wijken 
in contact te komen. Samen met de bewoners en partners 
ontwikkelen wij nieuwe initiatieven, waarbij de sociale 

samenhang binnen de 
wijk gestimuleerd wordt. 
Uiteraard sta ik open 
voor nieuwe ideeën. Is 
het zo dat u als bewoner, 
vrijwilliger of professional 
vragen, knelpunten of juist 
mogelijkheden ziet op het 
gebied van leefbaarheid, 
zelfredzaamheid en/of 
samenredzaamheid binnen 
uw wijk, schroom dan niet 
om mij te benaderen. Dit kan 
via: k.janssen@rijnstad.nl of 
06-31976101. Samen kunnen 
wij vervolgens bekijken op 
welke manier ik u kan ondersteunen. 

Graag hoor ik van u zodat wij samen iets te kunnen 
betekenen binnen uw wijk.

Met vriendelijke groet,

Kevin Janssen 
Opbouwwerker Elderveld en De Laar
Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag
(06) 31 97 61 01 , k.janssen@rijnstad.nl

Bewonersbijeenkomst “samenwerken in De Laar” 
Op woensdag 19 september was er in boerderij De Kroon een bewonersbijeenkomst, georganiseerd door Team 
Leefomgeving en Rijnstad. De avond stond in het teken van “samenwerken in De Laar”. Daarin had ik als opbouwwerker 
de geweldige rol om samen met bewoners te mogen brainstormen en gezamenlijk tot antwoorden te komen op de 
volgende vragen:

-  Wat is voor jullie een gewenste situatie  
binnen de wijk?

-  Hoe creëren wij met z’n allen de gewenste  
situatie en wat hebben wij daarvoor nodig? 

-  De aanwezige bewoners kwamen met goede 
ideeën en leverden een geweldige input, waar  
ik als opbouwwerker, samen met de bewoners, 
mee aan de slag kan gaan. 

Bent u nieuwsgierig naar het resultaat?  
Neem dan gerust contact met mij op. 

Met vriendelijke groet,
Kevin Janssen

(Noot redactie: het verslag van deze avond staat  
ook op de website www.oostelaar.nl )

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 
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Email: p.andriessen@wxs.nl 
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Besturen van een wijkvereniging vraagt om enthousiaste mensen, die 
de schouders er onder willen zetten om samen met andere vrijwilligers 

evenementen en activiteiten te organiseren. 
Voor eigen creativiteit wordt veel ruimte gegeven.

Op dit moment is er een vacature voor een voorzitter en 
per 1 april 2019 een vacature voor een secretaris 

en algemeen bestuurslid. Spreekt het je aan om je hiervoor in te zetten? 
Kom ons bestuur dan versterken.

Mail voor inhoudelijke informatie naar info@oostelaar.nl 

Wilt u ook adverteren? 
Zie onze aantrekkelijke tarieven op de  

achterzijde van dit blad.
Verdere informatie:  

advertentie@oostelaar.nl

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING



De wijkvereniging is een gezellige club mensen, bestaande uit bestuursleden en actieve vrijwilligers, die gezamenlijk al vele 
jaren evenementen als Koningsdag, Dag van de Laar, Sinterklaasfeest, bingo’s enz. organiseert. Deze activiteiten willen we 
graag nog verder gaan uitbreiden. Heb jij zin en tijd om ons hierbij te komen helpen?  

Wil je helpen bij de organisatie van evenementen 
of incidenteel bij een activiteit?

Wij kunnen nog veel extra handen gebruiken.

Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur
een mailtje naar info@oostelaar.nl  

Vind je het leuk om teksten te schrijven of te redigeren voor het wijkblad?  
Zelf actief mee te denken en kopij te verzamelen? Dan is dit echt iets voor jou! 

Wij zijn op zoek naar twee creatieve redactieleden, die elke keer weer iets moois  
van het wijkblad willen maken. Het wijkblad verschijnt 6x per jaar; per keer zijn er  

twee vergadermomenten met de vormgeefster.

 Heb je interesse hierin of wil je meer informatie stuur 
een mailtje naar: redactie@oostelaar.nl 

Besturen van een wijkvereniging vraagt om enthousiaste mensen, die 
de schouders er onder willen zetten om samen met andere vrijwilligers 

evenementen en activiteiten te organiseren. 
Voor eigen creativiteit wordt veel ruimte gegeven.

Op dit moment is er een vacature voor een voorzitter en 
per 1 april 2019 een vacature voor een secretaris 

en algemeen bestuurslid. Spreekt het je aan om je hiervoor in te zetten? 
Kom ons bestuur dan versterken.

Mail voor inhoudelijke informatie naar info@oostelaar.nl 

Lid worden van wijkvereniging De Oostelaar? Graag!

U kunt zich hiervoor aanmelden via www.oostelaar.nl 

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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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

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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winnaar bbq voor de buurt
Tijdens de Dag van de Laar kon u kenbaar maken waarom juist uw buurt een barbecue verdient. Overweldigend was het 
aantal reacties! Sommige buurten zijn zeer actief met het onderhouden van hun hofje, helpen elkaar veel of ruimen het 
zwerfafval samen op. 
Er zijn ook buurten die juist een bbq verdienen, omdat ze elkaar nog niet goed kennen. Daarom verdient iedereen eigenlijk 
een bbq.

Het was een onmogelijke opgave om hier één buurt uit te kiezen. 
Dus hebben we geloot en de Asbroekhof is de gelukkige winnaar 
geworden! Bewoners gaven aan naast elkaar veel te helpen, ook veel 
tijd te besteden aan het groenonderhoud in hun buurtje. Wij wensen 
de Asbroekhof een gezellige bbq toe. 

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

De route die dit jaar gelopen wordt is als volgt:
vertrek bij boerderij De Kroon – rechtsaf pad langs hek – Randweg oversteken – Zeelandsingel in – rechtsaf 
Middelburgsingel – linksaf Middelburgsingel – rechtsaf Zeelandsingel – rechtsaf Zierikzeestraat – nogmaals 
rechtsaf Zierikzeestraat - linksaf Arnemuidenhoek (voetpad) uitlopen - linksaf Zeelandsingel – Randweg 
oversteken en terug naar boerderij de Kroon.

De optocht duurt ongeveer drie kwartier. Bij terugkomst in boerderij De Kroon krijgen de kinderen een lekkere 
suikerspin of een portie popcorn (gratis) met limonade en voor de ouders is er koffie.

Deelname is gratis. De wijkvereniging zorgt voor begeleiding, maar de ouders blijven zelf verantwoordelijk 
voor hun kinderen. Bij zeer slecht weer wordt de route ingekort.
Verzamelen vanaf plm. 17.45 uur bij de boerderij (achteringang). Vertrek om 18.00 uur.

Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar en wijkcentrum De Kroon

	

	

Sint Maarten
Sinte, Sinte Maarten

De koeien hebben staarten 
De meisjes hebben rokjes aan 

Daar komt Sinte Maarten aan

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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Zaterdag 24 november is het weer zover! Sinterklaas 
komt naar De Laar, samen met zijn paard en al zijn 
pieten. Eerst maakt hij te paard een rondgang door de 
wijk, begeleid door alle pieten en heel veel kinderen 
met papa’s en mama’s en natuurlijk ook opa’s en 
oma’s. De Zwarte Pietenband zorgt tijdens de optocht 
voor vrolijke Sinterklaasmuziek. Kinderen, die als 
“sintje” of “pietje” verkleed in de optocht meelopen, 
kunnen een prijsje winnen. 

De optocht start om 12.30 uur in de Bingelradestraat. 
Om plm. 13.30 uur zal de hele stoet bij winkelcentrum 
Oostburgwal aankomen, waar Sinterklaas 
verwelkomd wordt. Ondertussen hebben een paar 
pieten iedereen, die al bij het winkelcentrum staat te 
wachten, met liedjes en grapjes vermaakt.

Prijsuitreiking 
kleurplatenwedstrijd en 
hulpsinterklaasjes en 
hulppietjes 
Als Sinterklaas eenmaal op het podium zit maakt hij bekend 
wie de kleurplatenwedstrijd van de Jumbo gewonnen 
heeft. Daarna roept hij de leukste “sintjes” en “pietjes” bij 
zich om ook aan hun een prijsje uit te reiken. Houd dus je 
rugnummertje bij de hand en lever dit na de prijsuitreiking 
in. Wie weet win jij een prijsje! Kleurplaten zijn bij de 
Jumbo af te halen. Houd de aankondiging hiervoor in de 
winkel in de gaten. Kleurplaten inleveren kan tot  
uiterlijk 22 november.

sinterklaas bezoekt de Laar op   zaterdag 24 november

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

r.a. Venlosingel – l.a. Heerlenstraat in – r.a. voor Prenatal en Leen Bakker langs – verlaat het parkeerterrein – 
r.a. Heerlenstraat – l.a. Venlosingel – langs de scholen – Venlosingel helemaal uitlopen – Randweg oversteken 
– Hoedekenskerkestraat – l.a. Meliskerkestraat – helemaal uitlopen tot Randweg – r.a. fietspad Randweg op – 
rotonde via zebra oversteken – rechtdoor fietspad Brabantweg – rechtsaf Bredasingel –tot fietspad Kroonse Wal 
– rechtsaf fietspad op – l.a. plein bij winkelcentrum op – aankomst aldaar plm. 13.30 uur.

optocht door de wijk
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sinterklaas bezoekt de Laar op   zaterdag 24 november

BON VOOR SCHOENZETTEN OP 23 NOVEMBER

Ik wil meedoen aan het Sinterklaasfeest op zaterdag 24 november in boerderij De Kroon 
(aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur).

Op vrijdag 23 november kun je tussen 16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren bij  
boerderij De Kroon (bijgebouw).
Let op, de schoenen zijn alleen op dat tijdstip in te leveren.
Voor elk kind één aparte bon invullen a.u.b.
Kosten: leden gratis; niet-leden € 2,50.

Naam:  ________________  J /   M

Leeftijd:  ________________________ jaar

Adres:  ___________________________

Telefoonnr.:  ___________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

De bon uiterlijk 18 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon stoppen. 

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

Op vrijdag 23 november kun je tussen 
16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren 
bij boerderij De Kroon (bijbouw). 
Als je de schoen mooi versiert kun je 
hiermee een prijsje winnen.

Het Sinterklaasfeest is een 
samenwerking tussen ondernemers 
Oostburgwal, wijkcentrum De Kroon 
en wijkvereniging De Oostelaar.

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

Voordat Sinterklaas binnen komt maken 
alle pieten, samen met de kinderen, er 
alvast een vrolijk feestje. Een “picknick” 
met limonade en speculaas hoort 
daar natuurlijk ook bij. Daarna gaan 
de pieten samen met de kinderen 
een welkomstlied voor Sinterklaas 
oefenen, met door de pieten gemaakte 
instrumentjes. 

Als Sinterklaas eenmaal binnen is 
kunnen kinderen, die dat willen, een 
liedje komen zingen of met Sinterklaas 
op de foto. Ook worden de kinderen, 
die een prijsje gewonnen hebben met 

De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer  Extra bonnen kunt u printen vanaf de website www.oostelaar.nl

versierde schoenen, op het podium 
geroepen. Daarna gaat Sinterklaas, 
samen met de pieten, de gevulde 
schoenen uitdelen.

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

Wil je meedoen aan het feest in de 
boerderij? Dan moet je wel de dag 
ervoor je schoen zetten; dat kan alleen 
wanneer je de bon uit wijkblad De 
Oostelaar uiterlijk 18 november in de 
brievenbus bij boerderij De Kroon stopt. 
Je kunt de bon ook bij de beheerder 
van de boerderij of bij bistro ‘t Kroontje 
halen. De bon kan eveneens vanaf 
de website www.oostelaar.nl geprint 
worden.

Naam:  ________________  J /   M

Leeftijd:  ________________________ jaar

Adres:  ___________________________

Telefoonnr.:  ___________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.





www.casinosuikerland.nl
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!

De OOstelaar
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sinterklaas komt dit jaar ook 
weer naar winkelcentrum
de Laar oost
Verschillende ondernemers in de Laar Oost, wijkvereniging 
de Oostelaar en zorgboerderij De Kroon hebben de handen 
ineen geslagen om de kinderen in De Laar op zaterdag 
24 november een leuk Sinterklaafeest te geven, naast dat 
alle kinderen hun schoentje kunnen komen zetten bij de 
wijkvereniging.

Er komt een kleurplaatwedstrijd voor alle kinderen  
van 0 tot 12 jaar, met mooie prijzen per leeftijdscategorie. 
De kleurplaten zijn vanaf begin november bij de Jumbo en 
de Etos op te halen. 

Verder is er de Sinterklaasoptocht door de wijk, die 
eindigt in het winkelcentrum voor de prijsuitreiking van de 
kleurplaatwedstrijd. Natuurlijk zorgen gezellige muziek en 
lieve en gekke pieten daar voor een gezellige sfeer. 

En voor alle kinderen hebben we ook nog een glaasje 
limonade met wat lekkers erbij.

Kleurplaten inleveren kan tot uiterlijk 22 november.

We hopen dat er veel kinderen mee doen.  
Tot ziens op 24 november!

•	 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
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workshop kerstcreatief 
Nog wel wat vroeg om al aan Kerst te denken. Wat we gaan maken blijft echter tot de 
Kerst zeker mooi en geeft van tevoren al een gezellige sfeer in huis.

Op een canvasdoek verwerken we takken, in de vorm van een kerstboom, versierd met een 
snoertje lichtjes, gedroogd mos, (zelfgemaakte) versieringen, eventueel wat takjes groen enz. Het 
wordt een doek dat u ook volgende jaren weer kunt gebruiken. 

Omdat er op het moment dat het wijkblad samengesteld wordt nog nauwelijks kerstartikelen te 
koop zijn is het voorbeeld nog niet exact uitgewerkt. Zelfs de opzet kan nog veranderen. In ieder geval gaat  
het leuk worden! 

Wanneer:  dinsdag 13 november
Waar: boerderij De Kroon
Tijd:  19.30 - 22.00 uur
Organisatie:  wijkvereniging De Oostelaar
Kosten:  € 15,00 voor leden en
 € 20,00 voor niet-leden
Opgeven:  vanaf 20 oktober tot uiterlijk 29 oktober
Bij:  Ineke Bretz, tel. 06-31960079
    
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.

Gemengd koor zoekt gemengde tenoren
Het Arnhems gemengd koor Xing zoekt tenoren, zonder aanzien des geslachts. Veel koren hengelen naar hooggestemde 
mannen, maar zien voorbij aan al die vrouwen, die diep kunnen gaan. 

Het wordt tijd voor de emancipatie van de vrouwelijke tenor en Xing maakt daar graag werk van. Niettemin zijn 
mannelijke tenoren natuurlijk welkom. Wat maakt het uit, het gaat immers vooral om een zoveel mogelijk gemengd 
geluid. Xing zoekt ook nog een enkele bas m/v. 

Het koor is eveneens gemengd qua repertoire: deels klassiek (‘serieus’), maar ook met veel lichtvoetigs, met speelse 
arrangementen en teksten. De sfeer is ongedwongen en nieuwkomers blijken zich steeds weer snel thuis te voelen.

Xing repeteert iedere maandagavond van 20.00 – 22.15 uur in de Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25. Wie eens een 
repetitie wil bijwonen is van harte welkom.  
Informatie: xingarnhem.blogspot.nl; e-mail: xingkoor@gmail.com of bel met Marion Brugman: 06 – 53438598.

Collecteweek kwF
Beste wijkgenoten.

In september is de jaarlijkse collecteweek van het KWF weer gehouden.
De opbrengst van de Laar Oost is € 2547,33.

Hartelijk dank voor alle bijdragen.

Met vriendelijke groet,
de wijkhoofden.

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 

 
 

   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 

 
 

   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 

Bel voor een vrijblijvende offerte
Huissen

Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708

Email: f.kemp1@chello.nl
www.kempschilderwerken.nl
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word kindertelefoon-vrijwilliger
Maak verschil in het leven van een kind!

Een tiener belt en vraagt zich af hoe het verder moet. Ze is onbedoeld 
zwanger maar heeft dit nog niet gedeeld met haar vriend en ouders. Wil 
ze dit kindje houden? Hoe moet het dan met school? Maar ook, wat zal 
de reactie zijn van de mensen uit haar directe omgeving? Ze wil hen niet 
teleurstellen. 

Margit (48), vrijwilligster bij De Kindertelefoon in Nijmegen, luistert 
vooral. Zij vraagt ook door, leeft mee en informeert over verschillende 
mogelijkheden en passende instanties. Pas wanneer deze jonge meid 
weer rustig is, de situatie kan overzien en weet hoe ze verder wil gaan is 
Margit tevreden. Fijn dat ze haar heeft mogen helpen. 

Margit:”Het kind bepaalt zelf hoe verder te gaan. Dat kan afwijken van 
onze persoonlijke visie. Maar dat is geen enkel probleem. Wij steunen de 
wens van het kind en zorgen dat het kind vol vertrouwen een volgende stap kan zetten”.
Op dit moment werken er bij De Kindertelefoon ongeveer 550 vrijwilligers in heel Nederland. Ongeveer 60 (voornamelijk 
jonge) vrijwilligers, waaronder Margit, werken op de locatie in Nijmegen. Zij voeren gesprekken met kinderen en 
jongeren via telefoon of chat. Kinderen en jongeren worden als een gelijkwaardige gesprekspartner gezien, ongeacht 
het gespreksonderwerp. De Kindertelefoon helpt hen zoeken naar oplossingen. Om deze gesprekken goed te kunnen 
voeren, volgen vrijwilligers een gesprekstraining, gericht op oplossingsgericht werken en draaien ze onder leiding van 
ervaren krachten hun eerste diensten. Daarnaast nemen zij regelmatig deel aan deskundigheidsbevordering en is er de 
mogelijkheid om plaats te nemen in een commissie. De cultuur binnen De Kindertelefoon is informeel. Collega’s helpen 
elkaar volop, samen weet je tenslotte altijd meer. Werkbegeleiders helpen waar nodig en vangen de vrijwilligers op 
wanneer die daar behoefte aan hebben.
Margit, zelf twintig jaar ervaring in het onderwijs, zoekt nieuwe collega’s. ‘’Werken bij De Kindertelefoon geeft mij een 
voldaan gevoel. Jammer genoeg zijn er veel kinderen, gewoon in ons land, met minder geluk in hun leven. Of ze moeten 
tijdelijk dealen met een moeilijke situatie. Daar wil ik tijd en oprechte aandacht aan geven. Jij  toch ook?’’ 
Meld je dan aan als vrijwilliger! 

Mail voor meer informatie naar: nijmegen@kindertelefoon.nl  of kijk op www.kindertelefoon.nl

een goed idee? ideeënmakelaars arnhem denken met je mee!
Heb jij een mooi idee maar je weet niet waar te beginnen? De 
Ideeënmakelaars kijken samen met jou naar wat jouw idee 
nodig heeft! We verbinden je met organisaties of inwoners 
met soortgelijke ideeën en ervaring en zo wordt de zoektocht 
naar draagvlak, een creatieve blik of de benodigde middelen 
heel wat makkelijker. Zo kun jij je idee tot een succes maken 
en wordt Arnhem een stukje mooier. 

Ruim 80 Arnhemmers met vragen, ideeën en mooie 
initiatieven maakten sinds begin 2017 gebruik van de diensten 
van Ideeënmakelaars Arnhem. Wij komen graag naar je toe, 
bij jou thuis of ergens in de stad of jouw wijk. Luisteren naar 
wat je van plan bent, waar je tegenaan loopt, aan wat voor 
concrete steun je behoefte hebt.
Omdat we met ons drieën zijn - ieder met haar of zijn 
specifieke kennis en ervaring – zijn we van veel markten thuis 
en kunnen we breed meedenken.

We dachten mee over initiatieven om voedselverspilling en 
armoede tegen te gaan, buurten groener en duurzamer te 
maken, faciliteiten voor Arnhem-Zuid, over de organisatie 

van muziekavonden met 
livemuziek van en voor 
Eritrese Arnhemmers, 
sociale woonvormen waar 
ouderen en jongeren elkaar 
gemakkelijker ontmoeten, 
sportvoorzieningen in de 
wijk voor jongeren en nog 
veel meer!
 
Loop jij ook rond met een idee waarover je graag eens zou 
klankborden of heb je hulp nodig om met de juiste persoon of 
instantie in contact te komen?
Misschien zou je graag eens met iemand van gedachten 
wisselen over je plan en het vertalen naar een plan van 
aanpak? Onze dienstverlening is gratis voor inwoners van 
Arnhem. Bij Ideeënmakelaars Arnhem ben je aan het goede 
adres. Bel of stuur een mail naar Ideeënmakelaars Arnhem!
06 81185234 of info@ideeenmakelaarsarnhem.nl

De OOstelaar
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atelier ’t Duifje ook op woensdagavond open!
Vanaf 1 september is Atelier ’t Duifje ook op de woensdagavond van 18.30 tot 21.30 
uur geopend voor kunstenaars en creatievelingen. Het atelier wil op die manier mensen, 
die overdag geen tijd hebben, de mogelijkheid bieden om zich op de avond creatief in te 
spannen en te ontspannen.

Wat kun je dan allemaal doen op die avond? 
Monique Berghege, die op de woensdagavond aanwezig zal zijn: ‘Je kunt op ons atelier boetseren, schilderen, tekenen, 
met houtskool, inkt of krijt werken, linosnedes maken, enzovoort. Alle creatieve activiteiten zijn binnen bepaalde marges 
mogelijk. Er wordt geen les gegeven, maar iedereen kan op zijn of haar eigen manier aan de slag, op ieder niveau. We 
beoordelen elkaar niet, maar waar nodig en gewenst geven we tips, ideeën, aanwijzingen. Zo leren we veel van elkaar en 
daarnaast is het ook nog eens erg gezellig!’.

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

Tijdens de openingstijden op dinsdag, woensdagavond, donderdag en vrijdag is iedereen welkom om een kijkje te nemen, 
de sfeer te proeven en een kop koffie of thee mee te drinken. Het eerste dagdeel dat je meedoet is altijd gratis en het is 
ook mogelijk een proefabonnement te nemen. Kom gewoon langs in ons atelier Oude Huissenseweg 4b in Arnhem! De 
materialen liggen op je te wachten!

Kijk op: www.ateliertduifje.nl of mail naar info@ateliertduifje.nl . Bezoek ook eens onze facebookpagina.

 

wijkblad ook in de Laar west
Om de wijkbladen in de Laar West te kunnen blijven bezorgen willen we daar ook een circuit van bezorgers uit gaan 
zetten, net zoals nu in de Laar Oost het geval is. Hiervoor wordt de wijk in een aantal wijkdelen verdeeld. Voor elk wijkdeel 
heeft een vaste vrijwilliger de verantwoording voor de verspreiding in zijn wijkdeel. Dit komt neer op tussen de 150 en 
200 wijkbladen per bezorger. De verspreiding wordt gecoördineerd door iemand, die tevens aanspreekpersoon is voor 
de bezorgers. Vanuit een vast punt, waar de wijkbladen zes keer per jaar worden bezorgd, zorgt de coördinator dat de 
gestickerde dozen met wijkbladen bij de juiste bezorger terechtkomen. Dit kan door de coördinator gedaan worden of 
door iemand anders, die het rijden voor zijn rekening wil nemen (hier staat een kilometervergoeding tegenover).

Concreet zoeken wij dus:
- vrijwilligers, die in een wijkdeel 6x per jaar de wijkbladen willen bezorgen
- een coördinator / aanspreekpersoon
- iemand die de dozen bij de bezorgers uitzet

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar
redactie@oostelaar.nl of bel naar 06-31960079.

Bezorgers gezocht
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Vrijwilligers gevraagd voor Home-start!!
Wil jij een gezin ondersteunen? Word dan vrijwilliger bij Home-Start!
Home-start zoekt nieuwe gemotiveerde vrijwilligers voor minimaal een jaar voor de periode september 2018 tot en met juli 
2019 of als je wilt langer.

Als Home-Start vrijwilliger bied je ondersteuning aan gezinnen in Arnhem (met tenminste één kind tot zeven jaar) die dat 
nodig hebben. 
Ouders geven zelf aan welke ondersteuningsvraag ze hebben. 
Die vraag kan zeer uitlopend zijn, zoals hulp bij overbelasting, moeilijkheden met kinderen en weinig sociale contacten. 
Als vrijwilliger ga je wekelijks bij ‘jouw’ gezin op bezoek. 

Wat vraagt Home-Start van vrijwilligers:
• Ervaring als ouder en opvoeder. Dus vanuit eigen ervaringsdeskundigheid ouders kunnen ondersteunen.
•  Niet de zaken van ouders overnemen, dus ouders worden niet afhankelijk van jou. Je loopt naast de ouder en geeft een 

steuntje in de rug.
• Je bent een luisterend oor en neemt ook de tijd om te luisteren en er te zijn voor de ouder
• Je geeft positieve aandacht aan wat wel goed gaat in het gezin
• Een open houding naar andere culturen
• Je hebt contact met de ouder op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen

Wat biedt Home-Start:
• Interessant vrijwilligerswerk en een prachtige aanvulling op je c.v. 
• Begeleiding/ondersteuning/feedback van de coördinator van Home-start
• Een introductietraining van 5 dagdelen
• Maandelijks overleg en uitwisseling met collega-vrijwilligers
• Ervaring opdoen op in het begeleiden/ondersteunen van ouders en kinderen 
• Een vrijwilligerscontract en een WA verzekering
• Onkostenvergoeding (vervoer)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Saskina Akdag, coördinator Home-Start, 
0615217964, s.akdag@rijnstad.nl

word jij ook een automaatje? 
SWOA is in september gestart met ANWB AutoMaatje. Voor Arnhem is het een nieuwe aanpak waarbij vrijwilligers met 
hun eigen auto minder mobiele ‘buren’ vervoeren binnen de wijken. 

Wat is het? 
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september vervoeren vrijwilligers 
minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. 
Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal 
naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor 
leuke dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap doen. 

Zelf AutoMaatje worden? 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je ook leuk om jouw eigen ‘buren’ te vervoeren? 
Neem dan contact op met Marjon van Baars via automaatje@swoa.nl . Vanaf 3 september gaan de 
AutoMaatjes rijden. Je krijgt een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer.

Links: www.swoa.nl , www.anwb.nl/automaatje
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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
Monique Bergers, 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
13 okt. - 10 nov.  

15 dec. (kerstbingo)

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Elvira Benerink, 381 85 56
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
16, 30 okt. - 13, 27 nov. 

11, 18 dec.

Badminton,  
10.00–11.30 uur
Harry Aalbers, 06-51829964 
elke woensdag
Sporthal De Laar, 
Brabantweg 115

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
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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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

HERFST
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

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

aantal 
plaatsingen

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

Wilt u ook  
adverteren? DE OOSTELAAR

WIJKVERENIGING



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


