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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

Grandioos Kerstbuffet!
Op 1e en 2e kerstdag

Chinees - Indisch Restaurant

Nieuw “Fong Sho”
Heet u graag welkom voor een 

Het buffet bestaat uit diverse
Speciale Chinese- en Indische gerechten

en is inclusief dranken*!

*Exclusief gedistilleerde dranken en likeuren

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

Volwassenen: € 22,50 p.p. Kinderen: € 11,25 p.p. 

Reserveren:  026 - 381 45 15

		

	
	

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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Wijkblad voor De Laar

van de redactie
Laarnieuws, een nieuwe naam, een 
nieuw begin? Het is nog even wennen 
aan de nieuwe naam van het wijkblad, 
maar ik hoop ook dat het een duidelijk 
signaal is dat het wijkblad voor de hele 
wijk De Laar bedoeld is en hoop dat er 
ook input vanuit de hele wijk komt. 

Het laatste wijkblad van dit jaar 
staat al helemaal in het teken van 
de feestelijke decembermaand. 
Kerstworkshop, kerstbingo en 
feestavond, kerstfeest bij de Steenen 
Camer en kerstconcert. 

Tijdens een bewonersoverleg over 
“samenwerken in De Laar” is besloten 
het Wijkplatform opnieuw vorm te 
gaan geven. In een ingezonden brief 
spreekt een bewoner zijn zorgen uit 
over de plannen voor trekkershutten 
bij de Rijkerswoerdse Plassen.  

De handtekeningenactie voor een 
veiliger oversteek van de Randweg 
bij boerderij De Kroon heeft geleid 
tot het indienen van een petitie. 
Een ander bewonersinitiatief is de 
muurschildering in de Bingelradestraat, 
waarvoor het wijkcontactpunt een 
financiële bijdrage verleend heeft. 
Zoals u ziet zijn er veel bewoners in De 
Laar, die zich betrokken voelen bij hun 
wijk.

Dit is een kleine greep uit de artikelen, 
maar ook de rest is het lezen waard.

Het duurt nog wel even, maar graag 
wil ik iedereen, namens de redactie 
een gezellige decembermaand 
toewensen en een goede start van het 
nieuwe jaar.

Ineke

van de bestuurstafel
Op het moment van samenstelling van 
dit wijkblad zijn er helaas nauwelijks 
reacties binnengekomen op de oproep 
in wijkblad no. 5 (en op facebook) 
voor bezorgers in de Laar West en een 
chauffeur om de wijkbladen bij de 
bezorgers uit te zetten. Toch doen we 
nogmaals een dringend beroep op u om 
alsnog te reageren. We hebben minimaal 
veertien tot zestien mensen nodig voor 
een sluitend bezorgersbestand voor het 
hele wijkdeel Laar West. Wel hebben we 
inmiddels iemand bereid gevonden de 
taak van coördinator/aanspreekpersoon 
op zich te nemen. Dus, vindt u het 
belangrijk dat het wijkblad ook in de 
Laar West verspreid kan blijven worden, 
dan vragen wij dringend om uw 
medewerking!

Voor de vacatures van voorzitter en 
secretaris is inmiddels een wervingsactie 
opgezet, zie ook elders in dit blad. Hebt 
u interesse? Neem dan contact op via 
info@oostelaar.nl. 

De hernieuwde samenwerking met een 
aantal ondernemers van winkelcentrum 
de Laar Oost heeft ertoe geleid dat 
de sinterklaasoptocht weer bij het 
winkelcentrum kan eindigen en dat 
de bekende kleurplatenwedstrijd 
in ere hersteld is. Er is inmiddels 
een brede samenwerking ontstaan 
tussen wijkcentrum/zorgboerderij De 
Kroon, een aantal ondernemers en de 

wijkvereniging. Dit is een positieve 
ontwikkeling en geeft zeker 
mogelijkheden voor de toekomst. 

Om financieel-technische redenen 
is besloten de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering van februari te 
verplaatsen naar 1 april. De agenda 
wordt in wijkblad no. 2-2019 
opgenomen. 

Graag willen we alle vrijwilligers 
bedanken, die op welke wijze dan ook, 
dit jaar er weer voor gezorgd hebben 
dat de vele grote en kleine activiteiten 
gerealiseerd konden worden. Dankzij 
al deze enthousiaste mensen kunnen 
evenementen als Koningsdag en Dag 
van de Laar enz. tot een groot succes 
gemaakt worden. Nogmaals dank voor 
jullie inzet.

Maar, vrijwilligers hebben we nooit 
teveel! Vindt u het leuk om een steentje 
bij te dragen en te helpen bij activiteiten 
zoals Koningsdag, Dag van de Laar of 
te assisteren bij de maandelijkse bingo? 
Laat het weten en stuur een mailtje naar 
info@oostelaar.nl

Tot sluit wensen wij, als bestuur, 
iedereen een gezellige en feestelijke 
decembermaand toe en hopen we u 
in het nieuwe jaar bij één van onze 
activiteiten te ontmoeten. 

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. 6, november - december

Laarnieuws 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. “Laarnieuws”.
Kopij aanleveren op:
redactie@oostelaar.nl

Volgende uitgave:
Redactiesluiting is voor
Nr. 1 - 2 januari
Nr. 2 - 11 februari
Nr. 3 - 18 maart
Nr. 4 - 29 juli
Nr. 5 - 16 september
Nr. 6 - 21 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
Nr. 1 - 26 januari
Nr. 2 - 9 maart
Nr. 3 - 13 april
Nr. 4 - 24 augustus
Nr. 5 - 12 oktober
Nr. 6 - 16 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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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



Nieuwe naam voor het wijkblad  
De vraag op facebook om een nieuwe naam voor wijkblad De Oostelaar te verzinnen heeft heel veel reacties opgeleverd. 
Voor ons, als bestuur, was het dan ook moeilijk om een keus te maken. We vonden het belangrijk dat het een 
“aansprekende” naam zou worden. Na lang afwegen is de keus gevallen op:

Laarnieuws, wijkblad voor De Laar
De inzender van deze naam is: Mart v.d. Burgh. 

Mart is op de hoogte gesteld van de keus en zal binnenkort een prijsje in ontvangst komen nemen.

Vacatures bij wijkvereniging De Oostelaar 
De wijkvereniging is een gezellige club mensen in de wijk De Laar, bestaande uit bestuursleden en actieve vrijwilligers, 
die gezamenlijk al vele jaren evenementen, zoals Koningsdag, Dag van de Laar, Sinterklaasfeest, bingo’s, workshops enz. 
organiseert. 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. 

Voorzitter m/v (vacature)

Ben jij de leider die graag onze vereniging de juiste kant 
op kan sturen en zit ondersteunen, enthousiasmeren en 
motiveren in je bloed, dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel 
Taken en verantwoordelijkheden (maximaal 6 uur per 
week):
•	 	de	voorzitter	is	coördinator	en	stemt	de	activiteiten	

samen met de andere bestuursleden van de 
wijkvereniging met elkaar af. Hij/zij is op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen in de wijk en inspireert de 
andere bestuursleden hiervoor;

•	 	de	voorzitter	leidt	de	vergaderingen	en	is	
verantwoordelijk voor de besluitvorming. Hij/zij zorgt 
ervoor dat ieder bestuurslid zijn of haar mening kan 
uiten. Samen met de secretaris stelt hij de agenda voor 
de bestuursvergaderingen op;

•	 	de	voorzitter	onderhoudt	regelmatig	contacten	met	de	
relevante partijen binnen de wijk en de gemeente en is 
op de hoogte van alle ontwikkelingen;

•	 	voor	de	betrokkenheid	met	de	wijk	is	de	voorzitter	bij	
voorkeur woonachtig in de wijk.

Vaardigheden:
•	 leidinggevende	ervaring	en	vaardigheden
•	 flexibele	beschikbaarheid
•	 representatief	en	inspirerend	
•	 	samenwerken,	communiceren	en	motiveren	op	basis	

van draagvlak
•	 bemiddelen

Secretaris m/v (vacature per 1 april 2019)

Ben jij een ster in het plannen, organiseren en 
ondersteunen van vergaderingen. Ben jij iemand die 
gemakkelijk contacten onderhoudt en houd je ervan om 
eerste aanspreekpunt te zijn, dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel 
Taken en verantwoordelijkheden (6-8 uur per week):
•	 	plannen	van	bestuursvergaderingen	één	maal	per	

maand of meer als dat nodig is;
•	 samen	met	de	voorzitter	de	agenda	hiervoor	opstellen;
•	 	notuleren	van	vergaderingen	en	actueel	houden	van	de	

afsprakenlijst;
•	 	bijhouden	of	acties	uit	de	afsprakenlijst	opgepakt	worden;	
•	 diverse	adressenbestanden	up	to	date	houden;
•	 	e-mail	en	brieven	ontvangen,	lezen,	doorsturen	voor	

actie, zo nodig zelf beantwoorden of archiveren;
•	 	administratieve	ondersteuning	van	andere	

bestuursleden bij organisatie van activiteiten, waar dat 
nodig is

Vaardigheden:
•	 zelfstandigheid
•	 plannen	en	organiseren
•	 schriftelijke	uitdrukkingsvaardigheden
•	 overweg	kunnen	met	Word	en	Excel

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Mail naar info@oostelaar.nl

laarnieuws
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

Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem is
de allereerste Old-School van Nederland
geopend. Bij dit programma oefenen
deelnemers, zoals jongeren en vrijwilligers, om
als ‘kennisdetective’ informatie te verzamelen
die niet voor de hand ligt; een waardevolle
innovatievaardigheid die zij vervolgens in hun
eigen leven weer in kunnen zetten. De
deelnemers gaan hiervoor in gesprek met de
ouderen en reconstrueren hun levensverhalen
door het bezoeken van plaatsen, het verkennen
van voorwerpen en door het raadplegen van
online en offline informatiebronnen.
Vervolgens brengen zij de verhalen weer tot
leven, bijvoorbeeld door een eindpresentatie
voor de ouderen en elkaar, of door het bereiden
van oude (gevonden) recepten.

Waarom meedoen?

• U draagt bij aan een uniek en nieuw programma
in de zorg en het zichtbaar maken van de grote
meerwaarde van de ouderen

• U ontdekt bijzondere verhalen en kennis van de
bewoners, bijvoorbeeld over de geschiedenis,
ambachten en Arnhem

• U kunt zelf een focus kiezen binnen het
programma (bijvoorbeeld op muziek, koken,
jongeren, onderhoud of de redactie)

• U werkt samen met personen van
verschillende generaties en achtergronden,
inclusief scholieren en studenten van
omliggende (hoge)scholen en universiteiten

• U bent echt onderdeel van het team en wordt
uitgenodigd om mee te denken en te doen
vanuit uw eigen interesses en mogelijkheden

• U kunt zelf kiezen wanneer en hoe vaak u komt



wijkteam elden en de laar
Misschien bent u ze al een keer tegen gekomen op de Dag 
van de Laar of bij één van de scholen, de wijkcoaches uit 
het wijkteam. Maar wat is nu eigenlijk het wijkteam en wat 
doen die coaches?

Het Wijkteam Elden en De Laar is één van de acht 
wijkteams in Arnhem en maakt deel uit van Stichting Sociale 
Wijkteams Arnhem. Wanneer u vragen heeft of problemen 
waar u zelf niet uitkomt, kunt u bij het wijkteam terecht 
voor ondersteuning en advies. Bij het wijkteam kunt u 
bijvoorbeeld terecht met vragen over opvoeding, hulp in het 
huishouden, zorg of werk en inkomen. 

Een keukentafelgesprek
Wanneer u een afspraak maakt met het wijkteam 
komen twee wijkcoaches bij u thuis langs voor een 
keukentafelgesprek. Wanneer u dit wenst kan een gesprek 
ook op een andere voor u prettige locatie plaatsvinden of 
op het kantoor van het wijkteam. In dit keukentafelgesprek 
kunt u uw vragen stellen en bespreken de wijkcoaches 
met u of zij uw vraag kunnen beantwoorden of dat er een 
andere deskundige moet worden benaderd. Aan het einde 
van dit gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt over 
wat er moet gebeuren, wie dit gaat doen en wanneer er een 
vervolggesprek zal plaatsvinden. 
Bij het keukentafelgesprek zijn altijd twee wijkcoaches 
aanwezig. Bij de vervolggesprekken hoeft dit niet altijd 
zo te zijn. Een van de twee coaches zal voor u het eerste 
aanspreekpunt zijn. De andere coach kan de ondersteuning 
waarnemen bij afwezigheid van de eerste coach of wanneer 
de situatie er om vraagt de eerste coach ondersteunen 
in de taken. Een groot voordeel van twee coaches is dat 
er meer kennis en invalshoeken voor de ondersteuning 
beschikbaar zijn. Twee coaches weten nou eenmaal 
meer dan één! Aan het keukentafelgesprek en verdere 
begeleiding door het wijkteam zijn geen kosten verbonden 
en er zitten geen verdere verplichtingen aan vast. De kosten 
van ondersteuning door de wijkcoaches worden door de 
gemeente betaald vanuit de WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
of de Jeugdwet. Voor het maken van een afspraak kunt u 
het wijkteam telefonisch bereiken op 088-2260000 of via de 
website www.wijkteamsarnhem.nl

Plannen maken
Als inwoner heeft u de regie. U kunt dus zelf bepalen of 
er na het eerste gesprek een vervolggesprek plaatsvindt 
of niet. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 
plan. Dit heet het “Mijn Plan Ons Plan” en u kunt dit ieder 
moment van de dag met uw Digi-D bekijken en bewerken. 
Naast uzelf en de wijkcoach heeft niemand toegang tot dit 
plan! Het plan kan helpen om samen tot goede afspraken te 
komen.
 
Wijkcoaches in de Wijk
De wijkcoaches van Elden en De Laar zijn met regelmaat in
de wijk te vinden, zie schema. U kunt zonder afspraak 
binnen lopen en onder het genot van een kopje koffie of 
thee uw vragen stellen. Het kantoor van het wijkteam is 
gelegen aan de Zeelandsingel 40 in De Laar en voor iedereen 
toegankelijk.

De professionals
Het team van wijkcoaches in Elden en De Laar bestaat uit 
vierentwintig personen met uiteenlopende professionele 
achtergronden. Hierdoor beschikt het team over een 
brede visie en deskundigheid, waarmee wij goed kunnen 
aansluiten op uw persoonlijke vragen. Voor al uw advies-, 
zorg- of ondersteuningsvragen kunt u bij de wijkteams 
terecht.  Vragen over financiën, relatie, aanvraag 
voedselbank of aangepast vervoer, opvoedvragen, een 
scootmobiel, vrijwilliger voor in de tuin of het vinden van 
passend onderwijs zijn enkele voorbeelden waarvoor 
u bij het wijkteam advies en hulp kunt vragen. Tevens 
werken de coaches ook samen met andere disciplines en 
organisaties in de wijk, zoals Team Leefomgeving en Sociale 
Raadslieden. Wanneer uw vraag dat verlangt kunnen wij 
samen met u een beroep doen op de expertise van onze 
partners in de wijk of bij andere instanties als de gemeente, 
woningbouwcorporaties of zorgaanbieders.

Komt u de wijkcoaches tegen, spreek hen gerust aan. Of 
zoek ze eens op tijdens een van hun spreekuren in de wijk.

Wij zien elkaar, in Elden of de Laar!

Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem is
de allereerste Old-School van Nederland
geopend. Bij dit programma oefenen
deelnemers, zoals jongeren en vrijwilligers, om
als ‘kennisdetective’ informatie te verzamelen
die niet voor de hand ligt; een waardevolle
innovatievaardigheid die zij vervolgens in hun
eigen leven weer in kunnen zetten. De
deelnemers gaan hiervoor in gesprek met de
ouderen en reconstrueren hun levensverhalen
door het bezoeken van plaatsen, het verkennen
van voorwerpen en door het raadplegen van
online en offline informatiebronnen.
Vervolgens brengen zij de verhalen weer tot
leven, bijvoorbeeld door een eindpresentatie
voor de ouderen en elkaar, of door het bereiden
van oude (gevonden) recepten.

Waarom meedoen?

• U draagt bij aan een uniek en nieuw programma
in de zorg en het zichtbaar maken van de grote
meerwaarde van de ouderen

• U ontdekt bijzondere verhalen en kennis van de
bewoners, bijvoorbeeld over de geschiedenis,
ambachten en Arnhem

• U kunt zelf een focus kiezen binnen het
programma (bijvoorbeeld op muziek, koken,
jongeren, onderhoud of de redactie)

• U werkt samen met personen van
verschillende generaties en achtergronden,
inclusief scholieren en studenten van
omliggende (hoge)scholen en universiteiten

• U bent echt onderdeel van het team en wordt
uitgenodigd om mee te denken en te doen
vanuit uw eigen interesses en mogelijkheden

• U kunt zelf kiezen wanneer en hoe vaak u komt

Wijkcoaches in de wijk

Donderdag:
Spreekuur
13.00–15.00 uur
Boerderij de Kroon
Randweg 2

Maandag:
Spreekuur
13.00–15.00 uur
Dorpshuis Elden
Rijksweg West 40

Vrijdag:
Spreekuur
10.00–12.00 uur
Dorpshuis Elden
Rijksweg West 40

laarnieuws
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

€ 6,50



Petitie kruising randweg-fietspad bij boerderij de koon 
ingediend!
Woensdag 19 september is de in juni van dit jaar opgestarte petitie, met betrekking tot het aanpassen van de kruising 
Randweg-fietspad nabij boerderij De Kroon, ingediend bij wethouder Roeland van der Zee en een afgevaardigde van het 
Verkeersteam van de gemeente Arnhem. De petitie is ingediend met een ruime 500 handtekeningen, een mooi aantal 
waardoor tijdens het gesprek goed duidelijk werd dat dit onderwerp zeer leeft bij de bewoners van De Laar. De kruising 
in kwestie is al langer, en nog steeds, een terugkerend item op de agenda van verkeerstechnische overleggen binnen de 
gemeente Arnhem en de laatste jaren zijn er al diverse aanpassingen geweest. Dat de uitwerking van deze aanpassingen 
niet de juiste uitwerking heeft op de veiligheid, werd tijdens het gesprek onderstreept. Als wijkwethouder van De Laar 
heeft de wethouder onlangs een fietstocht door de wijk gemaakt, waarbij hij, dankzij het indienen van de petitie, de 
kruising op heeft genomen in zijn fietsroute. 

Tijdens het indienen van de petitie zijn er uiteraard geen concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de inrichting 
hiervan, maar toegezegd is dat op 8 oktober de kruising ingebracht zou worden tijdens het Verkeersoverleg en dat er 
uiterlijk eind oktober een update gegeven gaat worden over de stand van zaken omtrent de wens vanuit de petitie: een 
veiliger oversteek voor iedereen! In wijkblad no. 1 van 2019 is er hopelijk meer nieuws te melden.

Ingezonden brief, 21 oktober 2018

ontwikkelingen park de lingezegen bij rijkerswoerdse plassen
Geachte omwonenden en gebruikers van park De Lingezegen.

Inmiddels begint het park zijn vorm te krijgen. Velen van ons maken hier dankbaar gebruik van om even tijdens ons drukke 
leven te ontspannen. Een park waarbij de grondgedachte was om er een groot natuurgebied van te maken met vele 
vormen van ontspanning en dagrecreatie. Met name het laatste is hier van belang: dagrecreatie, kleinschalige recreatie 
waarbij een ieder ’s avonds weer huiswaarts keert.
Daarnaast was van belang dat omwonenden in dit buitengebied – die gesteld zijn op hun rustige leefomgeving – geen 
overlast moeten ondergaan door o.a. het toenemende verkeer. Een park dat in aanleg, maar zeker nu in gebruik, nogal 
aantrekkelijk lijkt te worden voor externe partijen om hier hun commerciële uitbating kans te geven. Geen probleem 
zolang men zich richt op dagrecreatie en voor zover er rekening wordt gehouden met de logistiek. Zo was er de 
gedachte van de gemeente om de Lingestraat te verlengen, aan te laten sluiten op de A325 Arnhem – Nijmegen, met 
als achterliggende gedachte aan deze route een hotel te realiseren met aansluiting op de Rijkerswoerdsestraat. Hierop 
werd door ons als omwonenden geageerd in verband met de daarmee gepaard gaande verkeersoverlast rondom de 
Rijkerswoerdse plassen.
Momenteel is de gemeente Overbetuwe voornemens de mogelijkheid te creëren voor een eco-recreatiepark op het 
voormalige golfterrein van Pitch en Putt. Er werd een inloopmiddag gepland op het terrein aldaar op 27 oktober om de 
plannen in te zien, uzelf te laten informeren en eventueel uw ideeën te ventileren.

Leuk bedacht dat eco-voorvoegsel, maar het is niets anders dan een soort camping met 55 trekkershutten, omgeven 
door 80 parkeerplaatsen, zoals de informatie zich laat aanzien. Het zijn mijn zorgen als ik zie dat het park een gebied 
voor toerisme in de breedste zin dreigt te worden. Ideeën voor een hotel, een camping met mogelijk meer commerciële 
activiteiten, wat wordt de volgende stap? 

Natuurlijk ben ik als bewoner aan de Rijkerswoerdse plassen (waar er meerdere van zijn) gesteld op mijn woongenot, 
zoals u in uw omgeving ook zal zijn. Echter ook de lokale bevolking en gebruikers in de omgeving van het park zullen 
hier hun nadeel van ondervinden door ongeremde toename van het bezoekersaantal en de daarmee gepaard gaande 
verkeersoverlast.

Derhalve roep ik een ieder die zich hierin kan vinden op te reageren op dit bericht. Laat u horen als u grootschalige 
ondernemingen voor toerisme wilt voorkomen, zodat wij als omwonenden en u als gebruikers kunnen blijven genieten 
van dit prachtige park.

Hoogachtend
J.W. van Manen, bewoner Rijkerswoerdsestraat

laarnieuws
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 

–

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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kerstworkshop
We gaan een prachtig kerststuk maken, een pronkstuk voor elke huiskamer. Op een bord gaan we een kerststuk maken. 
Voor het kerststuk worden verse bloemen gebruikt; daarnaast komen er ook linten met kerstballen aan te hangen. De 
afgebeelde standaard wordt vervangen door een hoge cilindervaas, waar ook lichtjes in kunnen. 
Zelf meebrengen: een bord en een snoeischaar

Wanneer : donderdag 20 december
Waar  : deel I en II boerderij De Kroon
Tijd  : 19.30 - 22.00 uur
    bij veel belangstelling ook van 13.30 – 16.00 uur 
Organisatie : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten  : € 20,00 voor leden en
    € 25,00 voor niet-leden
Opgeven : vanaf 26 november tot uiterlijk 10 december
Bij  : Elvira Benerink, tel. 381 85 56

workshop dromenvanger - uil
Dromenvangers komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Al eeuwen lang maken indianen dromenvangers om boven het 
bedje of wiegje van hun kinderen te hangen of boven hun eigen bed. De indianen gaan ervan uit dat de hemel vol zit met 
zowel goede als slechte dromen en dat een dromenvanger de slechte dromen tegenhoudt en de goede dromen doorlaat.

Dromenvangers zijn hot op dit moment, je ziet ze in allerlei maten en met veel verschillend materiaal. Maar deze creatie 
kun je niet in de winkel kopen, wel zelf maken! Een uitdaging om hier iets moois van te maken. Dit lijkt ingewikkeld, maar 
als je de slag eenmaal te pakken hebt valt dat erg mee. Je kunt dan ook zelf weer andere versies van een dromenvanger 
maken.

Als basis worden eerst twee ringen bespannen. Daarna komen de veren en kralen aan de basis te hangen. Voor de veren 
kun je kiezen uit naturel- of blauwtinten. Graag bij aanmelding de voorkeur opgeven! 

Wanneer : dinsdag 8 januari
Waar  : deel I en II boerderij De Kroon
Tijd  : 19.30 - 22.00 uur
Organisatie : wijkvereniging De Oostelaar
Kosten  : € 12,50 voor leden en
    € 17,50 voor niet-leden
Opgeven : vanaf 26 november tot uiterlijk 17 december
Bij  : Ineke Bretz, tel. 06-31960079

workshop bloementaart
Wij gaan deze avond een aparte taart maken. We gebruiken piepschuim, mos, kaneelstokjes, lange vingers en zijden/
plastic bloemen in een mooie kleurstelling. Deze taart kun je  heel lang goedhouden. Leuk voor in een servieskast of op de 
eettafel. Op de top komt een meegebrachte theepot, die de taart helemaal afmaakt.
Zelf meebrengen: een groot bord en een theepot.

Wanneer : dinsdag 12 februari
Waar  : deel I en II 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 26 november
Bij  : Elvira Benerink, tel. 381 85 56

	

	

	

- Voor alle workshops heeft betaling met pin de voorkeur.
- Materialen en kleur kunnen afwijken van de afbeeldingen; dit is afhankelijk van wat we op dat moment kunnen inkopen.
-  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.

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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kerstmarkt de steenen camer 
“charles dickens’ style”
De Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld organiseert 
zondag 9 december, samen met Scouting Schutgraaf 
en Wijkplatform Elderveld, in en rond de Schuren van 
boerderijcomplex de Steenen Camer een gezellige Kerstmarkt 
geheel in de stijl van Charles Dickens (1850).

De drie boerderijschuren worden prachtig verlicht en een lint 
met lichtjes voert u langs vele opgetuigde kramen met kerst- 
en winterspullen en (warme) lekkernijen, zoals glühwein, 
oliebollen, broodjes worst met zuurkool en erwtensoep.

Er zijn veel prachtige decorhoekjes, waarin u 168 jaar terug gaat in de tijd. Onze vrijwilligers figureren in prachtige kledij 
en	u	mag	uiteraard	zelf	ook	in	eigen	“Charles	Dickens”	kleding	komen	flaneren.	
Hoogtepunt zijn de optredens van het BTV-kerstkoor en een kinderkoor, waarbij u zo heerlijk warm mee kunt zingen met 
mooie kerstliederen.

Er is ook een kerstbomenmarkt, waar de wijkbewoners dichtbij huis een goede kerstboom kunnen kopen - met of zonder 
kluit - die door de Scouting binnen Elderveld thuisbezorgd kan worden. 

Kinderen kunnen broodjes bakken, zich laten schminken (als kruimeltje of boefje) en natuurlijk is ook de Kerstman 
aanwezig.

Kortom, wederom een geweldig kerstevenement voor het hele gezin, waarbij u lekker dicht bij huis kunt genieten van die 
zo geromantiseerde Charles Dickenstijd 
(opmerking: er was juist heel veel armoede).

Zondag 9 december van 12:00 tot 17:00 uur 
Hannesstraatje, afslag Drielsedijk in Elderveld. 
De toegang is gratis.

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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Zaterdag 15 december 2018 
Kerstbingo met livemuziek  
Een gezellige avond met een bingo én loterij!  
Met als hoofdprijs een reisje voor twee personen  
 Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt 

door:  
Wijkcentrum De Kroon 
Zorgboerderij De Kroon 
Wijkvereniging De Oostelaar 
Jumbo Michael Janssen 
Etos Wilma  
Keurslager Gertjan en Emma 
Bakkerij Hilvers  

Boerderij De Kroon 
Randweg 2 
6845AC in Arnhem  

Zaal open om 18:30 
Aanvang om 19:30  
 

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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Het wijkcontactpunt wordt (weer) wijkplatform 
De Laar. 
Op woensdag 11 oktober jl. was de eerste wijkbijeenkomst van een groep bewoners in Boerderij de Kroon; dit naar 
aanleiding van de eerder gehouden bewonersbijeenkomst “Samenwerken in de Laar”. 
Een groep van acht enthousiaste bewoners had tijdens de bewonersbijeenkomst “Samenwerken in de Laar” aangegeven, 
dat er een centraal punt moet komen waar wijkbewoners terecht kunnen met vragen. Het wijkcontactpunt zorgde er 
al voor dat de financiële aanvragen voor buurtinitiatieven netjes verwerkt werden, maar het centrale punt mag verder 
worden versterkt. 

De bewoners zijn in gesprek gegaan over hoe zo’n centraal punt eruit moet komen te zien en waarvoor het moet gaan 
dienen. De wens kwam naar voren dat het Wijkplatform weer wordt opgezet. Het is belangrijk dat alle bewoners ergens 
terecht kunnen met zaken die betrekking hebben op wat er speelt in de wijk. 

Betrokken bewoners
De bewoners die zich graag willen inzetten voor het wijkplatform zijn: 
- Ton Baars   - Dick Broere
- René Hoenen   - Astrid Fitsch
- Huguette van der Jagt  - Ronald Jonkers
- Monique Bergers  - Iris Fitsch

In de volgende editie van wijkblad Laarnieuws zullen zij zichzelf in het kort voorstellen. 

Doelstellingen
Het wijkplatform (in oprichting) heeft tijdens de eerste bijeenkomst al een aantal doelstellingen opgesteld:
- beter en fijner wonen in de wijk
- centraal aanspreekpunt zijn voor een betere communicatie binnen de wijk
-  het stimuleren van bewonersideeën door middel van een financiële tegemoetkoming via het wijkbudget. Dit kan 

aangevraagd worden via www.delaararnhem.nl/wijkbudget-aanvragen.nl 

Enquête 
Om te inventariseren wat er speelt in de wijk zal er door het wijkplatform tijdens het volgende overleg een enquête 
opgesteld worden. Op de enquête kun je verschillende onderwerpen aanvinken die je belangrijk vindt. Deze enquête zal 
via verschillende kanalen – o.a. wijkblad Laarnieuws, de wijkwebsite www.delaararnhem.nl , tijdens bestaande activiteiten 
van de wijkvereniging en facebook - verspreid worden.

Vragen
Wil je meer weten over wijkplatform De Laar, heb je een goed idee voor het wijkplatform of wil je deelnemen aan het 
wijkplatform, dan kun je terecht bij Kevin Janssen, opbouwwerker Rijnstad. 

Omdat het wijkplatform nog in een opstartfase zit kan je met vragen en opmerkingen altijd bij de opbouwwerker terecht. 
Hij is te bereiken via het nummer 06 – 31976101 of via k.janssen@rijnstad.nl. 
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www.casinosuikerland.nl
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!

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

"

"



wijkvereniging de oostelaar organiseert al jaren badminton 
Waar: sporthal De Laar, Brabantweg 151

Wanneer: iedere woensdag, 10.00 - 11.30 uur

Voor wie: iedereen is welkom. Neem wel gymschoenen mee waar je niet mee buiten loopt 
en een badmintonracket. Momenteel zijn de deelnemers tussen 40 en 82 jaar! Jongere 
enthousiastelingen zijn uiteraard welkom. Wij spelen recreatief, ook vaak zeer fanatiek.

Aanmelden: niet nodig, kom gezellig langs!

Meer informatie: als je meer wilt weten, kun je bellen met Harry Aalbers, tel: 06-51829964

Kosten: per keer betalen: € 3,-
 leden wijkvereniging: € 2,75

even voorstellen 
Mijn naam is Suzanne Lemmers en sinds juli 2018 ben ik uw bewonersadviseur 
voor de Arnhemse Huurdersbalie. 
De Huurdersbalie is een algemeen en onafhankelijk informatie- en adviespunt voor huurders in Arnhem.

Als geboren en getogen “Arnhem Zuidse” voel ik me in mijn element nu ik twee keer per week 
in Arnhem Zuid spreekuur mag houden en ook huurders uit deze mooie wijk mag ondersteunen 
bij huurkwesties. Bijvoorbeeld bij overlast, achterstallig onderhoud en woningwensen. De kennis 
en ervaring, die ik als sociaal juridisch dienstverlener heb opgedaan, zet ik graag in om huurders 
van ondersteuning en advies te voorzien. Kernwaarden hierin zijn voor mij: rechtvaardigheid, 
nuchterheid en respect. 

U kunt mij vinden in het Bruishuis aan de Akkerwindestraat 1, kamer 17, te Arnhem op dinsdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Telefoonnummer: 06-54976380.

Graag tot ziens!

Yoga in basisschool de laarakker
Op maandagavond, van 20.30 tot 21.30 uur, wordt er yoga gegeven door yogadocente Brigitte Raas 
in basisschool De Laarakker aan de Brabantweg 105. 

Yoga is een vorm van bewegen, waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. Zo leer je 
bewust te worden van spanning in het lichaam en deze meer en meer los te laten. 
De adem is hierbij belangrijk en helpt om meer rust en stilte te ervaren. 

In ons dagelijks leven zijn we vaak druk. Het is fijn om een uurtje per week voor jezelf te hebben om 
even stil te staan en niks te hoeven. Prettig om op een niet prestatiegerichte manier te bewegen, 
zodat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Ongeacht leeftijd of beperkingen, je doet mee op je eigen manier 
met respect voor je lichaam. Je leert daarbij je grenzen beter kennen en de signalen van je lichaam en geest.

Na de les wordt er samen een kopje thee gedronken.
Wil	je	yoga	ervaren	dan	ben	je	welkom	voor	een	proefles.	Neem	hiervoor	contact	op	met	de	docente.	Brigitte	Raas	is	een	
gediplomeerd en ervaren yogadocente. Ze is enthousiast en betrokken. Haar lessen zijn afwisselend en speels.

Op haar site kun je meer informatie vinden: http://stroommee.nl/yoga-dans/ of neem contact op via 06 26806398.

laarnieuws
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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 
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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



Partou kinderopvang
Een knuffel, een lief woordje, samen muziek maken of met z’n 
allen buitenspelen, maakt dat geen dag bij Partou Kinderopvang 
aan de Venlosingel hetzelfde is.

Rondom het thema “kabouters” genieten alle kinderen van wat 
de buitenomgeving ons te bieden heeft. Spelen met bladeren, 
zingen, beweegspelletjes doen en op onderzoek gaan in de 
natuur geeft kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar de mogelijkheid 
om zichzelf te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden te 
ontdekken.

Elk seizoen heeft zijn eigen bijzonderheden en door dit in 
verschillende thema’s toe te passen maken kinderen hier 
spelenderwijs kennis mee.

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze website www.partou.nl/venlosingel  
of op onze facebookpagina https://www.facebook.com/PartouVenlosingel.

Naast kinderdagopvang en peuteropvang bieden we ook voor- en buitenschoolse opvang aan.

weg saaie muur, hallo frisheid en vergroening
Hoe een saaie muur na 35 jaar veranderde in een groene “oase” en een vriendelijker straatbeeld geeft. Het plan om 
de straat een gezelliger uitstraling te geven ontstond spontaan. Wanneer je er samen als bewoners over gaat praten 
vliegen de ideeën je om de oren. Meer dan de helft van de voorstellen kon direct weg of was niet uitvoerbaar. Uiteindelijk 
kwamen we uit op een muurschildering aangevuld met beplanting die opgaat in de tekening. Maar het idee is leuk, dan 
komt het geld, en ja, daar heeft het wijkcontactpunt een bedrag voor vrijgemaakt. De kunst is om van dat bedrag alles te 
realiseren en het is bijna gelukt. 

We hebben Maureen Kolhoff (streetartist in opleiding) uitgekozen om deze taak te volbrengen. Maureen heeft de 
muurschildering gerealiseerd in een aantal dagen. De beplanting hebben wij zelf uitgezocht en gekocht. Advies over het 
een en ander hebben wij gekregen van het wijkteam. 

Het zou heel mooi zijn als er op meerdere plekken in onze wijk dit soort veranderingen op kleine schaal gaan plaatsvinden, 
het wordt er toch een stukje leefbaarder van.

De initiatiefnemers: Bep van Rossum en Tiny Sijbrandi
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Kenko Taiso

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

kerstfeest met het leger des heils, beleef het eens mee!
Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden

Op zaterdag 22 december zal er vanaf 10.00 tot ca. 14.30 uur een mooi kerstfeest worden gehouden in het 
gebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13,  Elderveld. 
U wordt vanaf 10.00 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee! Als afsluiting van het kerstfeest krijgt 
u een heerlijke lunch aangeboden. Verder zal het programma bestaan uit veel samenzang met medewerking 
van een dameskoor. 
Toegangskaarten kunnen gratis worden afgehaald op woensdag 12 december tussen 10.00 en 12.00 uur op 
de Leidenweg 11-13. U kunt ook telefonisch reserveren: 381 79 24 of 442 30 78. 

Kerstfeest voor de buurt

Op zondag 23 december van 14.00 uur tot 16.00 uur zullen we een kerstfeest houden voor volwassenen en 
kinderen uit de buurt; uiteraard is iedereen hartelijk welkom. Tijdens dit kerstfeest kunnen jong en oud op een 
ontspannen creatieve manier het Kerstverhaal ontdekken. Dat doen we door samen te ontdekken, te vieren en 
te eten. Voel je welkom!

Wilt u meer informatie over de genoemde of overige activiteiten neem dan gerust contact op met Luitenant 
Jeroen Herben, tel. 327 08 22 of de secretaris Joop Toeter, tel. 381 79 24.



binnenstadskoor arnhem
Vrijdagavond is onze vaste zangavond en repeteren we onder de energieke leiding van onze dirigent 
Mathijs Dubbeldam. Het BinnenStadsKoor zingt al 35 jaar vanuit de betrokkenheid met de samenleving. 
Het repertoire bestaat uit vierstemmige wereldmuziek, maatschappelijk betrokken liederen, sfeer- en 
gelegenheidsmuziek.

Wij, twintig koorleden, zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons koor willen komen versterken.

Meer informatie kun je lezen op onze website www.binnenstadskoor.nl
Heb je dan nog vragen: mail naar info@binnenstadskoor.nl

Zingen met Petra berger
Loop je al langer je zangdrang te onderdrukken? Je wilt wat meer doen met je ‘inner voice’, 
maar het komt er maar niet van? Kom eens sfeer proeven bij Enjoy in Driel! We hebben 
meerdere leden, die wonen in De Laar Oost, dus alleen komen hoeft ook niet.

Wij vieren dit jaar ons 15-jarig bestaan met een bijzonder concert op zondagmiddag  
16 december. Vanaf de start van het nieuwe seizoen staan veel repetities mede in het teken 
van dit concert met niemand minder dan….Petra Berger!
Zangeres Petra Berger staat bekend om de stijlvolle manier waarop zij klassiek met pop 
combineert. Ze werkte veelvuldig samen met grote nationale- en internationale orkesten en 
zong duetten met wereldsterren, zoals de tenoren Andrea Bocelli en Alessandro Safina.  

Je kunt op twee manieren bij dit concert aanwezig zijn. Natuurlijk door naar het concert 
te komen luisteren. Maar je kunt ook besluiten om letterlijk je stem te laten horen! Lijkt je dat een mooie uitdaging, 
aarzel dan niet en kom mee repeteren. Onder leiding van Lex van Diepen en professioneel pianist Hans Grotenbreg wordt 
wekelijks gewerkt om bij alle activiteiten van het koor de luisteraars te boeien met hun mooie klanken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op de woensdagavond naar de repetitie. We starten om 20.00 uur in de RK-kerk in 
Driel.

Mocht zingen er echt niet inzitten en wil je er wel bij zijn op 16 december? Bestel dan nu kaartjes via info@koorenjoy.com. 
De kaarten kosten € 12,50. Meer info over Enjoy lees je op www.koorenjoy.com .

kerstconcert
Het kerstconcert van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Irene is op zaterdag 15 december in de Lucaskerk, 
Rijksweg West 52, aanvang 20.00 uur.
De kerk is open om 19.00 uur; vanaf dan is er ook nog gelegenheid om een entreebewijs te kopen.

Deze keer is het een feestelijk concert omdat we 75 jaar bestaan. We zijn een Eldense  vereniging, opgericht in de oorlog 
op 13 september 1943, met de naam IRENE.

Het programma bestaat uit twee delen.
Voor de pauze worden diverse kerstliederen gezongen door het koor.
Na de pauze brengen we de” THE YOUNG MESSIAH” ten gehore, gezongen door het koor en begeleid door musici.

De entree bedraagt € 7.50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Entreekaarten zijn te bestellen bij de leden van het 
koor, of bij Ineke Abbenhuis (secretariaat); mailadres: zangverenigingirene@hotmail.com.

Er	komen	overal	flyers	te	hangen	en	programmaboekjes	
liggen in de kerk.
Voor wie nu al meer wil weten over het programma en de 
achtergronden van het jubilerende koor kan rondkijken op 
hun website: www.zangverenigingirene.nl

We hopen op een sfeervolle avond met veel toehoorders
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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

basisscholen venlosingel
Toermalijn (chr.), 381 01 55 
Anne Frank, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
basisscholen brabantweg
Toermalijn (chr.), 381 24 27
De Laarakker (r.k.), 383 06 64
Jeroen Bosch, 381 38 62
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
opbouwwerk rijnstad, 
Kevin Janssen, Elderveld, De Laar,
06-31976101, aanw.:di-woe-do                            
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
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
(STMG) 088 - 456 09 00
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
15 dec. (kerstbingo) - 12 jan. 

9 feb. - 9 mrt. - 13 apr. 11 mei

Bingo 50plus 
14.00–15.45 uur 
Elvira Benerink, 381 85 56
21 nov. - 19 dec. - 16 jan.  

20 feb. - 20 mrt. - 17 apr. 

16 mei

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

Breien voor goed doel,  
10.00–12.30 uur
27 nov. - 11, 18 dec. - 8, 22 jan. 

- 5, 19 feb. - 5, 19 mrt 

2, 16, 30 april - 14, 28 mei

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
26 nov. - 10 dec. - 7, 21 jan. 

4, 18 feb. - 4, 18 mrt  

1, 15, 29 april - 13, 27 mei

Agenda wijkcentrum De Kroon

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

Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

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

gem. openbare ruimte, 377 43 27
servicelijn gem. arnhem, 0900-1809
sita grofvuil ophaaldienst, 446 04 90
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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

wINtER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

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

Wilt u ook  
adverteren? DE OOSTELAAR

WIJKVERENIGING
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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


