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www.jessicapedicurearnhem.nl jessica.pedicure@kpnmail.nl

Medisch Pedicure

Lid Provoet & ProCert gecerti�ceerd

Voetverzorging diabetici & reumapatiënten

026 - 389 11 29
Wassenaarweg 5-b
6843 NX Arnhem

Jessica
Pedicure Arnhem

		

	
	

Aanmelding lidmaatschap 
 

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

Gezinslidmaatschap              € 10.00 
Alleenstaandelidmaatschap    €  5.00 
 

Handtekening:                 Datum: 
 
 
 
Inleveren bij:  Boerderij “De Kroon” 
Randweg 2, 6845 AC  Arnhem 
t.a.v. Wijkvereniging de Oostelaar 
Mail: Penningmeester@oostelaar.nl  
of meld u direct aan op www.oostelaar.nl 
Bankrek.: NL07 INGB 0002 743054	
	
	
	
	

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

  

 
 

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.



Wijkblad voor De Laar

van de redactie
Als dit wijkblad bij u op de deurmat ligt is het nieuwe jaar al weer bijna een 
maand oud en gaan we heel voorzichtig aan het voorjaar denken. Bij de 
wijkvereniging wordt achter de schermen al weer aan Koningsdag gewerkt. In 
het volgende wijkblad vindt u hier meer informatie over. Op pagina 5 vindt u de 
vaste activiteiten van de wijkvereniging voor 2019. 

Dit wijkblad is voor het eerst ook in de Laar West door vrijwillige bezorgers 
verspreid. De wijk is in vijftien stukjes verdeeld met ieder een vaste bezorger, 
zoals ook in de Laar Oost al jaren het geval is. Fantastisch dat dit gelukt is, 
met dank aan iedereen, die zich hiervoor inzet! Wel is er nog behoefte aan 
reservebezorgers, zodat er bij uitval van een bezorger een vervanger ingezet kan 
worden. Ook voor de Laar Oost kunnen wij nog reservebezorgers gebruiken. 
Hebt u hiervoor interesse en tijd, dan kunt u zich aanmelden via  
redactie@oostelaar.nl. 

Het (nieuw opgestarte) Wijkplatform de Laar begint het jaar met een 
nieuwjaarsborrel en een behoefteonderzoek onder wijkbewoners. Laat horen 
wat u bezighoudt in uw wijk of wat u graag veranderd zou willen zien en vul de 
enquête in! 

Omdat er regelmatig reacties komen van bewoners met een nee-nee sticker op 
de brievenbus, die toch een wijkblad in de bus krijgen, heeft het bestuur van de 
wijkvereniging helaas moeten besluiten met ingang van dit jaar op die adressen 
geen wijkbladen meer in de bus te doen. Vanaf de verspreidingsweek liggen er 
wijkbladen bij de Coop (Kroonse Wal) en bij boerderij De Kroon. Tevens is vanaf 
de verspreidingsdatum het wijkblad digitaal te lezen op www.oostelaar.nl/media. 
We hopen op die manier toch iedereen, die daaraan behoefte heeft, in de 
gelegenheid te stellen het wijkblad te lezen. 

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen,

Ineke

van de bestuurstafel
Om te beginnen willen we even terugblikken op de activiteiten van eind vorig jaar. 
De Sinterklaasoptocht door de wijk kwam helaas door problemen met het gehuurde 
paard te vervallen. Ter plekke moest geïmproviseerd worden, waardoor Sinterklaas 
met zijn gevolg alleen te voet naar de woonboulevard gelopen is en van daaruit 
rechtstreeks naar het winkelcentrum. Heel jammer, omdat voor het eerst ook in 
de Laar West de Bredasingel deels bij de optocht betrokken zou worden. In het 
winkelcentrum werd Sinterklaas door de ondernemers feestelijk binnengehaald. Leuk 
dat deze samenwerking opnieuw tot stand gekomen is. De belangstelling was heel 
groot, evenals voor het feest in boerderij De Kroon. Dankzij de samenwerking met de 
winkeliers, de woonboulevard en wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon hebben we er 
weer een mooi kinderfeest van kunnen maken! 
Ook de samen met wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon georganiseerde feestelijke 
kerstbingo en –feestavond, met live muziek, was een groot succes, met ruim 
150 deelnemers. Naast de geldprijzen waren er nog leuke extra (kerst)prijsjes. De 
hoofdprijs van de loterij was een reisje naar Parijs voor twee personen. Ook hadden 
de winkeliers mooie en lekkere prijsjes beschikbaar gesteld voor de bingo en de 
loterij. 
Voor de kerstworkshop hadden we bijna veertig aanmeldingen. Kortom, een mooie 
afsluiting van het jaar.

De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 1 april. De uitnodiging en 
agenda hiervoor komt in wijkblad 2 te staan. U bent van harte welkom.

Bestuur wijkvereniging De Oostelaar.

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. 1, januari

Laarnieuws is het wijkblad voor  
De Laar en verschijnt in 2019  
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. 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. 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:
Laar Oost:  Hans Folman,  

381 24 15
Laar West:  Anne Salome, 

06-13960916

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



Samenwerking en sponsoring  
Dat de aankomst van Sinterklaas weer in het winkelcentrum kon worden georganiseerd is te danken aan de hernieuwde 
samenwerking met de winkeliers. Hun enthousiasme om van de aankomst daar een feest te maken was heel groot. 
Ook de woonboulevard heeft door sponsoring een bijdrage geleverd aan het slagen van het Sinterklaasfeest. Door deze 
samenwerking is het Sinterklaasfeest weer een wijkgebeuren geworden.

Voor de samen met wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon georganiseerde feestelijke kerstbingo en feestavond hebben de 
winkeliers ons ook flink gesponsord met mooie prijzen. Wijkvereniging De Oostelaar bedankt hiervoor keurslager  
Frans Schilder, Etos Wilma, Snackattack Jimmy, bakkerij Hilvers, Jumbo, Bloem en Pracht, viskar Heinen en kapsalon 
Difference Hair & Beauty.

De samenwerking met wijkcentrum/zorgboerderij de Kroon en de winkeliers wordt de komende tijd verder uitgebreid. 
Hierdoor kunnen er weer nieuwe, gezamenlijke activiteiten ontstaan. Een mooie ontwikkeling dus!

Vaste activiteiten wijkvereniging De Oostelaar 2019 

Bingo 50+

Creatieve workshops

Koffieochtend i.s.m. SWOA

Cursus mandalatekenen

Sint Maartensoptocht

Kerstmarkt

Zaterdagavondbingo

Breien voor goed doel

Inloopmiddag en jokeren

Badminton

Sinterklaasfeest

elke 3e woensdag van de maand
14.00 – 15.45 uur

Elke 2e dinsdag van de maand, tenzij anders vermeld, 
paasworkshop dinsdag 16 april,

kerstworkshop donderdag 19 december 
19.00 – 22.00 uur

Elke woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur

Maandagochtend in de even weken
10.00 – 12.00 uur

11 november, 18.00 – 18.45 uur

Datum nog niet bekend

elke 2e zaterdag van de maand
aanvang 19.30 uur

Dinsdagochtend om de week  
10.00 – 12.30 uur

Elke vrijdagmiddag
13.30 – 15.30 uur

Elke woensdagochtend
10.00 – 11.30 uur

Sporthal Brabantweg

Zaterdag 23 november

Voor verdere informatie:
zie de agendapagina en op www.oostelaar.nl

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar

5



6

 

         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! 

Kenko Taiso



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

mindfulness in de laar
Gun jezelf een stressvrij en ontspannen leven

Spannings- en burn-outklachten? Last van stress? Zou je graag meer 
willen ontspannen? Wil je handvaten om te leven met meer geluk, 

plezier en tevredenheid? 

In de 8-weekse mindfulnesstraining leer je, door middel van 
verschillende oefeningen, om meer ontspannen, gelukkiger en met 

meer plezier in het leven te staan.

Wil je meedoen? Op maandagochtend 11 februari van 10.30 
tot 12.30 uur start een training in de Adhara Yoga Studio, 
Zeelandsingel 40, Arnhem-Zuid. De data zijn: 11, 18 en 25 

februari, 11, 18 en 25 maart, 1 en 8 april 2019. Op zaterdag 30 
maart 2019 is er een Stilte- c.q. oefendag die (optioneel) deel uit 

maakt van het programma. 

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden deze training geheel of 
gedeeltelijk. Aan de training gaat altijd een (kosteloos en vrijblijvend) 

intakegesprek vooraf. 

Aanmelden en informatie via: www.wendyderksen.nl of  
§info@wendyderksen.nl of bellen met 06-21593590

€ 6,50

Er is veel mogelijk,
niets is vastomlijnd.

U kunt altijd bij 
Estia Uitvaarten
terecht, ongeacht 
of, waar en hoe u 
verzekerd bent.
06 43877077 | www.estia uitvaarten.nl

Een afscheid is een bijzonder 
moment in het leven. Een uiting van 
liefde, zorg en respect, het begin van 
een dierbare herinnering. 

Uw uitvaartwensen 
kunt u ook vooraf 
vastleggen. 

Ik nodig u graag 
uit voor een 
kennismaking of 
voorgesprek. 



de thuyn
SWOA organiseert in samenwerking met de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld 
buitenactiviteiten voor inwoners, die behoefte hebben aan meer sociaal contact en 
activiteiten. De activiteiten bieden ruimte voor ieders wensen, tempo en mogelijkheden 
en zijn onder begeleiding van professionals en vrijwilligers.

Bij de activiteiten staan steeds drie dingen centraal: ontmoeting, buiten bezig zijn en 
een eenvoudige maaltijd. De ontmoeting is met elkaar, maar ook met mensen van de 
tuinvereniging en buurtbewoners. De sfeer in de schuur en de tuinen is open, vriendelijk 
en gericht op samenwerking. De tuin in: buitenactiviteiten voor inwoners
De invulling van de activiteiten hebben alles te maken met het werken in en rondom verschillende gemeenschappelijke 
tuinen. Denk hierbij aan zaaien, oogsten, onkruid wieden en lekker buiten bezig zijn. Je ziet resultaat van jouw eigen 
inspanning én kunt hier gebruik van maken. Ook leent het gebied zich uitstekend om prachtige wandelingen te maken. Bij 
slecht weer worden de activiteiten binnen in de schuur georganiseerd.

Plaats en tijd
Iedere dinsdag van 12.00 tot 16.00 uur
Iedere donderdag van 10.00 tot 14.00 uur
Het adres: De Schuur, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Het is mogelijk om met elkaar een eenvoudige maaltijd te eten.

Kosten
We vragen een kleine bijdrage voor deelname aan de activiteiten en aan de maaltijd. Je kunt bij de begeleiding een 
strippenkaart kopen. Deze kost € 12,50 voor 5 strippen. Een activiteit kost een strip. De eenvoudige maaltijd kost ook een 
strip. Aanmelden hoeft niet, je kunt komen wanneer je wilt.

Hopelijk tot ziens bij de Thuyn!
Wil je meer informatie? Bel 0613764530 of mail naar dethuyn@swoa.nl

oproep: foto’s uit de laar
Deel uw indrukken uit uw omgeving met de lezers van Laarnieuws!

De redactie van Laarnieuws is op zoek naar foto’s uit De Laar. Wij willen uit de inzendingen 
foto’s gebruiken voor het voorblad van Laarnieuws. Op die manier wordt het nog meer een 
“wijkblad”.

Weet u een fotogeniek plekje in uw wijk, dat de moeite waard is  
om ook anderen te laten zien en maakt u graag foto’s? 
Stuur ze dan in naar redactie@oostelaar.nl. Als het kan met een kort stukje tekst, waarin  
u beschrijft waarom dat voor u zo’n mooi plekje is.

Houd hierbij wel rekening met de privacy van personen, zodat ze niet zonder toestemming 
op de foto komen.

Om de foto’s te kunnen gebruiken moeten ze wel minimaal 21 cm breed en 29,7 cm hoog zijn. Tevens moet de foto 
staand zijn geschoten en een resolutie hebben van 300 dpi. 

En, wie weet komt uw foto dan een keer op de voorpagina van Laarnieuws! 

koffie-uurtje swoa/wv
Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt er door SWOA en 
wijkvereniging De Oostelaar een koffie-uurtje georganiseerd in boerderij De Kroon 
in De Laar.

Iedereen is van harte welkom. Ontmoeting staat hierbij centraal, met soms een 
speciale activiteit, zoals bijvoorbeeld met Kerst.   
 
Locatie: Randweg 2, 6845 AC Arnhem

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 
  

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  

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

Ook voor de implantaatprothese 

P.  Andriessen 
Tandprotheticus 

Bel voor afspraak en advies: 
 
Wassenaarweg 5 A 
6843 NX Arnhem 
Tel: 06 13962950 
 
 
Email: p.andriessen@wxs.nl 
 

Alle pizza’s en pasta’s    € 4,99  
(behalve de Calzones en alleen bij afhalen) 
  
  
Kijk ook eens onze website: 
www.lunchroomjimmy.nl 
  
  
Oostburgwal 38  
6845 CZ Arnhem 
026-3821013 
  



lenteworkshop
Bij voorjaar denken we meteen aan kleurige bloembolletjes. Daar gaan we dan 
ook mee aan de slag.

We maken van hout, kippengaas, touw, mos enz. een hangmand, die gevuld 
wordt met bolletjes en een klimopplantje. Als de bolletjes uitgebloeid zijn 
kunnen ze uiteraard, zolang ze te koop zijn, vervangen worden. Je kunt er echter 
ook viooltjes of een andere voorjaarsbloem in zetten en daarna zomerbloeiers. 
Een mand om lang plezier van te hebben dus. 

De afbeelding geeft een impressie van het werkstuk, de uiteindelijke uitvoering 
kan hiervan afwijken.

Wanneer : dinsdag 12 maart
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
    betalen met pin heeft de voorkeur
Opgeven : vanaf 2 februari tot uiterlijk 18 februari
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.

Paasworkshop 
Om ook nog met de Paasdagen van verse bloemen te kunnen genieten is de paasworkshop van dinsdag 9 april 
verschoven naar dinsdag 16 april. Informatie over de workshop zelf vindt u in wijkblad no. 2.

for mommy foundation
Een jaar geleden werd er bij mijn moeder 
een zeldzame kankersoort geconstateerd, 
speekselklierkanker. Tot ons grote verdriet heeft zij 
het gevecht tegen deze ziekte afgelopen augustus 
verloren. Na vele gesprekken met haar behandelend 
arts, professor Van Herpen, werd mij duidelijk dat 
deze kankersoort weinig onder de aandacht wordt 
gebracht, vanwege onder andere de zeldzaamheid. 
Deze afdeling wordt dan ook nauwelijks tot niet 
financieel gesteund door de bekende organisaties. 

Daarom wil ik heel graag iets voor deze afdeling 
doen! Samen met mijn zus ben ik de For Mommy 
Foundation gestart. Door middel van het verkopen 
van armbandjes willen we graag een steentje 
bijdragen. De armbandjes kosten € 5,- per 
stuk, waarvan de volledige opbrengst naar de 
speekselklierkankerafdeling gaat.

U kunt een armbandje kopen of een donatie doen 
via de facebookpagina ‘For Mommy Foundation’. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar ljevh@live.nl. 

Laten we samen het verschil maken!
Lisanne van Haaren

	

laarnieuws
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Humanitas thuisadministratie:  
eerste Hulp bij financiële problemen

Voor veel Arnhemmers was de afgelopen decembermaand een mooie en gezellige 
periode. Maar niet voor mevrouw Gerrits. Een Sinterklaascadeautje voor de 
kleinkinderen, een mooie jurk voor de Kerst, iets lekkers voor Oudejaarsnacht; 
ze had het graag gekocht maar ze kan het niet betalen. En nu liggen de eerste 
rekeningen van het nieuwe jaar ook alweer op de mat. Sinds het overlijden van 
haar man, zo’n twee jaar geleden, is mevrouw Gerrits (niet haar echte naam) de 
grip op haar financiën een beetje kwijtgeraakt. Helaas kent ze niemand in haar 
directe omgeving die haar kan helpen met het ordenen van haar administratie. De 
stress neemt toe en bezorgt haar slapeloze nachten. 

Geldzaken
Mevrouw Gerrits is niet de enige die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te 
knopen en het overzicht over inkomsten en uitgaven te behouden. Er is een 
steeds grotere groep Nederlanders, die het financieel moeilijk heeft. En dat geldt 
niet alleen voor mensen met een laag inkomen. Armoede komt in alle lagen van 
de bevolking voor. Gelukkig maakte iemand van het wijkteam mevrouw Gerrits 
attent op Humanitas Thuisadministratie Arnhem. Een vrijwilligersorganisatie, die 
mensen helpt bij het op orde brengen van hun geldzaken. Een soort Eerste Hulp bij 
financiële problemen dus. 

Intakegesprek
Onlangs heeft ze contact opgenomen met Humanitas. Na een intakegesprek is 
mevrouw Gerrits gekoppeld aan een vrijwilliger van de Thuisadministratie, die 
haar de komende maanden o.a. zal helpen bij het op orde brengen van haar 
administratie, het doen van betalingen en het invullen van formulieren. De 
ondersteuning door een vrijwilliger van Humanitas is gratis en duurt maximaal 
een jaar. Nu mevrouw Gerrits hulp krijgt bij haar financiële administratie kan ze 
gelukkig weer rustig slapen. 

Wilt u ook persoonlijke begeleiding bij het ordenen van uw geldzaken, of meer informatie over Humanitas 
Thuisadministratie Arnhem, neem dan contact op met coördinator Kees Spruijt. 
Hij is bereikbaar op 06-10690183 of via rijn-ijssel@humanitas.nl.

Het financieel café vernieuwt!
Het Financieel Café is een inloopspreekuur voor alle inwoners in 
Arnhem, die vragen hebben over brieven, formulieren, aanvragen of 
andere financiële en administratieve vragen. De locaties de Wasplaats, 
de Beijer, MFC Klarendal, MFC Presikhaaf en het Bruishuis zijn per  
1 januari komen te vervallen. In plaats daarvan zijn wij te vinden op twee nieuwe locaties. 

Heb je een vraag? Loop gerust eens binnen! Het financieel café is gratis.

Je vindt het Financieel Café op de volgende locaties:
• iedere woensdag van 09.00 – 12.00 uur, Waalstaete (Waalstraat 36)
•  in de even weken op vrijdag van 10.00 – 12.00 uur, De Petersborg (Slochterenweg 40)

Nu ook op aanvraag!
Het Financieel Café komt op verzoek ook naar locaties toe. Wanneer een organisatie een geschikte locatie en meerdere 
aanvragers heeft, kan het mobiele Café op afspraak langs komen voor een inloopspreekuur, een vragenuurtje of een 
informatiebijeenkomst. We komen graag naar je toe!

Wil je meer weten? Kijk op https://swoa.nl/fc of neem contact met ons op via mail financieelcafe@swoa.nl of telefoon 
026-3272266.

Dankzij de hulp van Humanitas 

Thuisadministratie weet mevrouw Gerrits 

precies hoeveel ze per week te besteden 

heeft. Foto: Humanitas Arnhem

laarnieuws
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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!

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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Behoefteonderzoek wijkbewoners  
De Laar 
Beste wijkbewoners.

Via deze weg willen wij vanuit het Wijkplatform weten wat er leeft bij u in uw wijk. Wanneer wij weten wat er bij u in de 
wijk speelt kunnen wij hiermee aan de slag gaan. U kunt als wijkbewoner aangeven waarover u niet tevreden bent in uw 
wijk. Wat zou er aangepakt moeten worden in uw wijk? Noteer wat u belangrijk vindt en omschrijf daarnaast het probleem. 

1. Contactgegevens

Naam:

E-mailadres:

Mobiele nummer:

Woont u in De Laar:   ja / nee

2. Wat mag er volgens u aangepakt worden?

* Kruis het bolletje aan. U mag meerdere bolletjes aankruisen.

Thema Omschrijving

o  Verkeer & veiligheid 

Bijv. infrastructuur, handhaving, verkeersveiligheid, milieu

o  Groen & buitenzijn 

Bijv. parken, onderhoud, straatvuil, speelplekken

o  Welzijn 

Bijv. leefbaarheid, gezondheid, sociale ontmoetingen.

o  Bouw & Duurzaamheid 

Bijv. duurzame energie, bewustwording energiegebruik

o  Meedoen & Samen zijn 

Bijv. div. activiteiten, evenementen 

o Zelf in te vullen

3. Zou u zelf ook iets voor de wijk willen / kunnen betekenen?
o Nee
o Ja, incidenteel
o Ja, structureel

4. Via welke manier kunnen wij u met ons nieuws bereiken?
o Via de website www.delaararnhem.nl;
o Via wijkblad Laarnieuws (voorheen De Oostelaar);
o Via facebook – wijkkrant de laar-west;
o Anders, namelijk ……

De enquête kunt u inleveren bij boerderij “De Kroon”, Randweg 2 
of bij Rijnbrink, Zeelandsingel 40 (Rijnstad, 2e etage).

Wanneer de uitkomst bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

14



nieuw telefoonnummer afvalinzamelaar suez
Het telefoonnummer van SUEZ is veranderd. Als er vragen zijn over de 
afvalinzameling op uw adres kunt u bellen met 0800 - 366 69 99.  
SUEZ is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
18.00 uur.

U kunt SUEZ bellen als: 
• uw minicontainer niet geleegd is;
• u vragen heeft over de inzameldagen.

Of u kunt via het digitale loket www.afvalbalie.nl:
•  een afspraak maken voor het ophalen van grof huisvuil en grof 

tuinafval;
• een nieuwe of vervangende afvalpas aanvragen;
• een nieuwe minicontainer bestellen als deze beschadigd is, bijvoorbeeld wieltjes eraf, deksel kapot of scheuren;
•  een nieuwe minicontainer bestellen als deze vermist is of beschadigd is door vandalisme; u moet dan wel eerst aangifte 

doen bij de politie;
• een minicontainer laten omruilen voor een ander formaat (er zijn minicontainers met een inhoud van 140 en 240 liter).

Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/afval.

badminton de laar
Op woensdagmorgen, van 10.00-11.30 uur, is een 
enthousiaste groep mensen aan het badmintonnen in De 
Laar! Er is altijd nog wel plek voor extra belangstellenden!
Al jaren spelen wij in de Sporthal Venlosingel. Dit jaar was 
er al een groep van school ingepland, waardoor er voor 
ons maar een halve zaal overbleef. Dit is ten eerste niet 
handig als je een net overdwars wilt spannen, maar ook 
de douchende mannen gelijk met een schoolklas……  

Samen met het Sportbedrijf zijn we uitgekomen op de 
volgende locatie:
Sporthal De Laar, Brabantweg 151 
Tijd: 10.00-11.30 uur

Het badmintonnen is voor oud en jong, man en vrouw. 
Graag nodigen wij wijkbewoners uit om mee te komen spelen. De tijd is prima geschikt om je uit te leven, bijvoorbeeld als 
de kinderen naar school zijn. Ouderen zijn natuurlijk ook welkom. Onze oudste deelnemer is 83 jaar.

Voor de kosten hoef je het niet te laten. Je betaalt per keer, dus kun je een keer niet, dan kost het je niets. Deelname kost 
€ 3,00. Wijkbewoners, die lid zijn van de wijkvereniging, betalen slechts € 2,75. 

We spelen recreatief, soms fanatiek, soms rustig. Het niveauverschil is soms groot, maar dat mag de pret niet drukken. Al 
doende leer je. Af en toe gaat het er wel erg enthousiast aan toe en vliegen de smashes je om de oren! 
Loop eens langs, maar neem dan wel meteen je gymschoenen mee (en liefst je badmintonracket), want de kans is groot 
dat je meteen vol enthousiasme een shuttle mee slaat! 

Voor meer informatie kun je bellen met Harry Aalbers, tel: 06-51829964.

Hopelijk tot ziens in de sporthal! 
Groet van een enthousiaste badmintonster,
Carolien Oldenkamp

De OOstelaar
Wijkblad voor De Laar
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Be Different
Schoonheidssalon  
& Pedicure

Gratis  
intakegesprek  
& huidanalyse

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

Help mee.

Word ook vrijwilliger!
Wekelijks zorgen ruim 400 vrijwilligers dat zo’n 850 gezinnen  

voedsel krijgen. Hiervoor werken wij samen met bedrijven, winkels, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo bieden we voedselhulp 

en gaan we voedselverspilling tegen.  
Steunt u ons ook? www.voedselbankarnhem.nl



goede voornemens? actie én ontspanning. 
dat is waar volleyballen bij s.v. arma voor staat!
Recreatieve volleybalvereniging Arma nodigt iedereen uit om in het nieuwe jaar twee avonden gratis mee te trainen in de 
sportzaal bij het Olympus College in Arnhem-Zuid. 
Want elke maandagavond een paar uurtjes trainen bij deze recreatieve volleybalclub is niet alleen heerlijk sportief, 
maar ook gezellig. Onder leiding van twee professionele trainers wordt in het eerste trainingsuur aandacht besteed aan 
warming-up, ontwikkeling van de techniek en spelinzicht. Het tweede uur staat garant voor een partijtje volleybal, waarbij 
spelers het in gemixt teamverband tegen elkaar opnemen.

Arma heeft op het ogenblik ongeveer dertig leden in de leeftijd vanaf ongeveer 25 jaar tot boven de 60 en iedereen met 
een beetje gevoel voor volleybal en spel - ervaren of onervaren - kan bij S.V. Arma terecht. De beginnende speler krijgt de 
techniek vaak vlot onder de knie en maakt al snel vorderingen in het spel.

Mocht dit je niet genoeg zijn, dan kun je je ook nog uitleven in onze recreatieve midweekcompetitie in sporthal 
Valkenhuizen. Deze is om de week op woensdag. Dus 1x per 2 weken speel je je wedstrijden waarin de teams gemixt zijn 
samengesteld.  Deze competitie is uiteraard nog fanatieker dan de training, omdat op vier niveaus tegen andere teams kan 
worden gespeeld, maar plezier staat te allen tijde bovenaan!

Naast deze volleybal activiteiten organiseren we zelf ook nog een aantal activiteiten. Zo is er jaarlijks een proactieve  
Arma dag, twee maal per jaar een gezellig seizoenseinde toernooi met een hapje en drankje en natuurlijk in het najaar het 
ARMA Herfsttoernooi.
Wij trainen op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur in de sporthal van het Olympus college naast de Rijnhal. Het 
adres is Olympus 11, 6832 EL Arnhem.
Bekijk ook eens onze website www.sv-arma.nl  en heb je belangstelling dan kun je voor informatie contact opnemen via 
arma.volleybal@gmail.com of 06-53631213. Je bent van harte welkom om tweemaal vrijblijvend mee te trainen om een 
indruk te krijgen van SV-ARMA.

opbrengst collecte alzheimer nederland 
Beste inwoners van De Laar.

Ook vorig jaar, van 5 t/m 10 november, is er weer bij u in de wijk gecollecteerd voor Alzheimer Nederland. Wij willen u, als 
gulle gevers, hartelijk bedanken.

Natuurlijk dank ik ook de collectanten voor hun enorme inzet!

Afgelopen jaar heeft de collecte € 2688,67 in De Laar opgebracht.

Wilt u meer weten over Alzheimer Nederland dan kunt u kijken op de site: www.Alzheimer.Nederland.nl . 

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. 
U kunt zich opgeven bij: Ans den Duijf, coördinator De Laar, tel. 381 23 39. 

opbrengst collecte nsgk voor het gehandicapte kind
Beste inwoners van De Laar.

Afgelopen november is er weer gecollecteerd voor de NSGK, de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind.

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun gulle gift. Uiteraard wil ik ook alle collectanten bedanken voor hun tijd en inzet. 
De collecte heeft in De Laar € 2247,76 opgebracht.

Ook voor de volgende collecte, in november 2019, zoek ik nog personen die willen collecteren. 
U kunt zich opgeven bij: Jos Coppens, coördinator voor De Laar, tel. 3815216.

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 

 
 

   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



ome joop’s tour 2019: in het spoor van market garden
De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2019 is geopend. 
De 69e editie van de jeugdwielerronde vindt plaats vanaf zondag 21 juli (verzameldag) tot en met 
woensdag 31 juli. De geplande fietsroute voert dit jaar grotendeels door Gelderland en meer in het 
bijzonder langs plaatsen, die een rol hebben gespeeld tijdens Market Garden. In 2019 is het 75 jaar 
geleden dat operatie Market Garden (1944) heeft plaatsgevonden.

Het motto van Ome Joop’s Tour is sinds jaar en dag ‘vrede, vrijheid 
en respect’. Verbinding met de herdenking van Market Garden sluit 
perfect aan bij de gedachte, waarmee Joop Legerstee ooit in 1950, in 
de jaren na de oorlog en in de jaren van de wederopbouw, het idee 
van Ome Joop’s Tour bedacht.

De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2019 staat open voor kinderen, 
die voldoen aan deze twee voorwaarden:
-    je zit in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool;
-    op het moment van deelname moet je minimaal 9 en mag je 
maximaal 13 jaar zijn of met andere woorden: je moet geboren zijn 
tussen 31 juli 2006 en 21 juli 2010.

Op de site van OJT staat een kant-en-klaar aanmeldformulier, waarmee 
je kunt laten weten dat je wilt meedoen: 
https://www.omejoopstour.nl/kinderenouders/aanvraag-deelname. 

Lees goed de voorwaarden en vul alle gegevens in, dan kan Ome 
Joop’s Tour jouw inschrijving snel in orde maken. Kinderen van ouders 
met een GelrePas kunnen voor € 20,- mee met Ome Joop’s Tour. Voor 
dat bedrag krijgen de kinderen een geweldige vakantie met leuke en 
sportieve uitstapjes, eten, drinken en snoep. 

open repetitieavond binnenstadskoor arnhem.
Kom én zing mee op vrijdag 8 maart van 20.00 – 22.15 uur 
 
Vrijdagavond is onze vaste zangavond en dan 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 4-stemmige wereldmuziek, maatschappelijk betrokken liederen, sfeer- en gelegenheidsmuziek.  
Wij, twintig koorleden, zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons koor willen versterken.

De open repetitieavond (in basisschool “de Sterrenkring”, Blekerstraat 2 te Arnhem) is dé gelegenheid om eens kennis  
te maken met ons koor.

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

gratis coaching door bep & fatima 
al meer dan zeven jaar actief in Arnhem  
 
Ben je vrouw en heb je een inkomen op of onder het sociaal minimum? En wil je jezelf verder ontwikkelen, je zelfkennis 
verdiepen of iets veranderen aan je gedrag? Dan kunnen wij wat voor je betekenen. Bep & Fatima: een groep vrouwelijke 
professionele coaches, loopbaanadviseurs, trainers. 
Wij doen dit als vrijwilliger, zonder kosten. 

Van jou wordt gevraagd dat je verstaanbaar Nederlands spreekt, je wilt inzetten om je doelen te bereiken en je houdt aan 
je afspraken. 

Je kunt ons bellen of mailen. Kijk op onze website: www.bepenfatima.weebly.com voor verdere informatie en aanmelding. 
Of bel Marion: 06 53438598 of Wendy: 06 21593590.

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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opbrengst statiegeld ten behoeve van 
project in moldavië
De laatste week van 2018 en de eerste week van 2019 mochten wij weer 
gebruik maken van statiegeldinname ten behoeve van een project in Moldavië.
Deze twee weken hebben de klanten van de Jumbo samen € 115,10 
bijeengebracht.

Namens de oudjes in Moldavië heel hartelijk dank. Het is bijna zover dat ook 
zij over een glad geasfalteerde weg een ritje of wandeling kunnen maken. Dat 
gunnen wij toch iedereen.

Hartelijke groeten van René en Riet Rijnbeek.

oude dieselauto’s verboden in centrum arnhem
Misschien heeft u het al gehoord: het centrum van Arnhem is sinds 1 januari 2019 verboden terrein voor dieselauto’s 
ouder dan 1 januari 2005. Krijgt u of uw bezoek hiermee te maken? Lees dan verder.
De Milieuzone omvat de centrumring en alles daarbinnen, met uitzondering van het Airborneplein en het Roermondsplein. 
Op www.arnhem.nl/milieuzone staat een kaart met de precieze grenzen.   

Kenteken-check
Het verbod geldt voor diesel-personenauto’s die vóór 1 januari 2005 op de markt zijn gebracht. Het geldt niet voor auto’s 
die op benzine of gas rijden en ook niet voor bestelbusjes. U kunt zelf controleren of uw auto voldoet aan de leeftijdseis.  
U vindt de ‘datum eerste toelating’ op het kentekenbewijs. 

U kunt ook via de kentekencheck op www.arnhem.nl/milieuzone de gegevens van uw auto bekijken, zoals ze bij de RDW 
staan geregistreerd. 
• Onder ‘Basis’ > ‘Vervaldata’ vindt u de datum eerste toelating. 
•  Onder ‘Motor & Milieu’ > ‘Milieuprestaties’ staat de milieuklasse van de auto (van belang voor een langdurige 

ontheffing). 

Voldoet uw auto niet? 
Dan moet u met die auto de milieuzone mijden. U riskeert een boete van 95 euro. Van 1 januari tot 1 april 2019 
ontvangen overtreders een waarschuwing, daarna worden er daadwerkelijk boetes uitgedeeld. De gemeente Arnhem is 
zich ervan bewust dat deze maatregel onprettig is voor eigenaren van oude dieselauto’s. Maar zij kiest voor het inrij-verbod 
omdat het de luchtkwaliteit zal verbeteren. Dit komt de gezondheid van bewoners en bezoekers van de binnenstad ten 
goede. 

Ontheffingen 
Voor diesel-personenwagens, ouder dan 1 januari 2005, zijn er drie soorten ontheffingen. 
* Dag-ontheffing: voor iedereen, maximaal 12 keer per jaar per kenteken. 
*  Langdurige ontheffing: voor bepaalde groepen auto’s. 

Op www.arnhem.nl/milieuzone staat vermeld welke groepen in welke gevallen van deze langdurige ontheffing gebruik 
kunnen maken. 

*  Tijdelijke ontheffing: overgangsregeling voor bewoners van de milieuzone en voor ondernemers met een eigen zaak 
in de milieuzone. Bewoners of ondernemers, die hun adres alleen via de milieuzone kunnen bereiken, kunnen ook een 
aanvraag doen. Een tijdelijke ontheffing is geldig tot 1 juli 2019. 

U kunt de ontheffingen vanaf 14 januari aanvragen via www.arnhem.nl/milieuzone. De dagontheffingen zijn pas nodig 
vanaf 1 april 2019. Aan een ontheffing zijn kosten verbonden. Bewoners van de milieuzone en ondernemers met een 
eenmanszaak in de milieuzone kunnen gebruik maken van een sloopregeling van de gemeente Arnhem.
  
Meer informatie 
Op www.arnhem.nl/milieuzone vindt u uitgebreide informatie over de milieuzone. Kunt u hier het antwoord op uw vraag 
niet vinden? Bel dan naar de Klantenservice van de gemeente Arnhem, tel. 0900-1809 of gebruik het contactformulier op 
www.arnhem.nl/contact.  

laarnieuws
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voedselbank arnhem zoekt vrijwilligers!
Leuk, zinvol en dankbaar werk.

Voedselbank Arnhem verstrekt wekelijks aan zo’n 1.000 gezinnen gratis voedsel. Dat kunnen wij niet zonder de steun van 
bedrijven en particulieren. Maar ook zeker niet zonder vrijwilligers! Op dit moment zoeken we vrijwilligers voor diverse 
leuke functies. 

Dus zoek je leuk, zinvol én dankbaar werk? En wil je je inzetten voor je medemens? Kom dan werken bij Voedselbank 
Arnhem. Op onze website www.werkenbijvoedselbankarnhem.nl staan al onze vacatures. 

Interesse of meer weten? 
Stuur een e-mail naar vacatures@voedselbankarnhem.nl. Heb je vragen? Bel dan naar ons algemene nummer  
026-351 53 17, keuze 3, op dinsdag of donderdag en vraag naar de afdeling vrijwilligers. We gaan graag met  
je in gesprek over wat jij kunt betekenen voor de Voedselbank! 

word vrijwilliger bij mvt   
 
Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) zet zich in voor Arnhemse 
mantelzorgers en (andere) kwetsbare groepen als ouderen, gehandicapten, mensen met 
een klein sociaal netwerk en mensen met een kleine beurs. 

Er wordt nu versterking gezocht voor de bemanning van ons telefonisch loket. Werkzaamheden zijn informatie en advies 
geven, het bieden van een luisterend oor en verwijzen en bemiddelen naar de goede vrijwillige thuishulp en  
mantelzorgondersteuning.

Hebt u 1 x per week van 9.00-12.00 uur tijd? En bent u probleemoplossend ingesteld, heeft u een groot inlevingsvermo-
gen en vindt u het een uitdaging om zaken uit te zoeken? Dan zijn wij op zoek naar u. Wij bieden een prettige en ge-
zellige werkomgeving, waarin u werkzaam bent binnen een team van acht mede-vrijwilligers. Goed kunnen werken met 
de computer en ervaring met digitale registratiesystemen is wenselijk. U wordt minimaal één ochtend per week ingezet 
volgens een roulerend schema. 

Helpt u mee om alle hulpvragen soepel te laten verlopen? 
Neem dan contact op met Nevien Gaafar of Lonneke van Tuil, via telefoon 327 22 67 of  
via e-mail: n.gaafar@mvtarnhem.nl of l.vantuil@mvtarnhem.nl   

nieuwe naam wijkblad   
 
Mart van der Burgh, de bedenker van de naam ‘Laarnieuws”, heeft onlangs uit 
handen van één van de bestuursleden van de wijkvereniging de prijs hiervoor in 
ontvangst mogen nemen: bonnen voor een etentje voor twee personen bij restaurant 
Momento. Hij was hier erg blij mee.
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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
René Hoenen, 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
peuterspeelzaal de trommelaar
Brabantweg 115, 381 43 89

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
wijkplatform 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 Laar Oost: Wilbert Reijnen
Gebiedsagent Laar West: Arno Nieman
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
9 feb. - 9 mrt. - 13 apr.  

11 mei

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

20 feb. - 20 mrt. - 17 apr. 

15 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
 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
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
suez afvalinzamelaar, 0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)
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IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

wINtER
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

tarieven 2019 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



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

STAP IN JE TOEKOMST
 dagopvang  peuterwerk  buitenschoolse opvang  skar.nl  0900 - 23 57 527


