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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
Ondanks forse regenbuien vonden 6 februari aardig wat bewoners de weg 
naar de hapjes en drankjes op de nieuwjaarsborrel van het Wijkplatform. 
Verschillende in De Laar actieve organisaties en vrijwilligers werden door een 
gespreksleider uitvoerig bevraagd wat ze dit jaar in onze wijk (gaan) doen. Erg 
veel moet ik zeggen en meestal pro deo!
Op pagina 14 staat hierover een verslag van het Wijkplatform.

Enkele enthousiaste bewoners reageerden op onze oproep en mailden fotootjes 
van een locatie in De Laar. Hartelijk dank hiervoor. In de volgende editie worden 
ze geplaatst. Natuurlijk kun je het hele jaar door in de wijk genomen foto’s 
blijven mailen; wel s.v.p. erbij zetten waar en waarom je de foto maakte en 
rekening houden met de privacy van personen.

Ineke Bretz stopt 1 april a.s. als secretaris en bestuurslid van de wijkvereniging, 
maar gaat wel door als redacteur. Zie het interview verderop in dit blad. 
Ondersteuning van de redactie komt vanuit het brein van ondergetekende. 
Afwachten maar, nietwaar? Kan nog alle kanten op gaan. 

Maar……..  als ook u, als lezer, het Laarnieuws zou opvrolijken met een 
artikeltje, zou dat zeker uw status van meedenkend wijkbewoner flink 
opkrikken! Tot schrijfs? 

Mart v.d. Burgh

van de bestuurstafel
De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 1 april. De uitnodiging en 
agenda hiervoor vindt u op pagina 5. U bent van harte welkom. Het verslag van de 
vergadering wordt daarna op de website geplaatst (www.oostelaar.nl ).

Twee bestuursleden verlaten het bestuur, Elvira Benerink en Ineke Bretz. Maar 
gelukkig kunnen we ook weer vier nieuwe bestuursleden officieel benoemen:  
Wim van Wijk, Monique Bergers, René Hoenen en Daniella Stoops. De eerste drie 
waren al deels in 2018 actief. Daniella zal na de ledenvergadering binnen het 
bestuur benoemd worden als secretaris. Helaas is het nog steeds niet gelukt een 
nieuwe voorzitter te vinden. Hebt u interesse laat het dan weten via info@oostelaar.nl.

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen heeft Mart van der Burgh het redactiestokje 
opgepakt. Hiermee hebben we van Tiny Sijbrandi afscheid genomen als redactielid. 
Zij was al redactielid in de “knip- en plakperiode”. Gelukkig gaat nu alles digitaal.

Het bestuur is al weer volop bezig de activiteiten voor dit jaar voor te bereiden. 
Gelukkig kunnen we voor de grote activiteiten ook een beroep doen op onze 
vrijwilligers. Samen met Marion Klomp van zorgboerderij/wijkcentrum de Kroon 
worden er weer kinderactiviteiten opgezet. De carnavalsbingo was het begin; 
verder gaat er binnenkort een Kidsclub van start voor kinderen van 6-12 jaar. Meer 
informatie hierover komt in wijkblad no. 3.
Ook is een pubquiz in voorbereiding. Kortom, het wordt weer een actief jaar!

Bestuur wijkvereniging De Oostelaar.

Foto voorpagina 
Op de kruising Kroonse Wal en Brabantweg staat het betonnen kunstwerk 
“Elementen”, van Ger Dekker i.s.m. Pjotr van Oorschot, als onderdeel van een 
corridor van kunstwerken langs de Kroonse Wal.
Fotograaf: Geesje v.d. Burgh

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. 2, februari

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. 3 - 18 maart
Nr. 4 - 29 juli
Nr. 5 - 16 september
Nr. 6 - 21 oktober

Verspreiding in de Laar vanaf:
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
Mart van der Burgh

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



Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2019 
Datum:  maandag 1 april
Aanvang:  20.00 uur
Plaats:  boerderij De Kroon, deel I

Agenda
1. Opening en mededelingen

2.  Verslag van de algemene ledenvergadering van  
5 februari 2018  

3.  Financiën: 
- financieel jaarverslag 2018, begroting 2019; verslag 
kascontrolecommissie 

4.  Verslagen van diverse activiteiten en redactie van 
wijkblad Laarnieuws

5.  Verkiezing bestuursleden 
aftredend volgens rooster: 
- bestuurslid  Elvira Benerink niet herkiesbaar 
aftredend op eigen verzoek: 
- Ineke Bretz  secretaris 

te benoemen: 
- bestuurslid  Monique Bergers 
- bestuurslid  Wim van Wijk 
- bestuurslid  René Hoenen 
- bestuurslid  Daniella Stoops 
vacature: 
- voorzitter hebt u interesse?  Mail dan naar  

info@oostelaar.nl 
     
6. Benoeming kascontrolecommissie 2020 

7. Ingekomen / uitgaande post

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

10. Sluiting

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

rommelmarkt koningsdag 27 april
Vanaf 10.30 uur is er op zaterdag 27 april weer een 
grandioze rommelmarkt rondom boerderij De Kroon in het 
Bingelradepark. Om 16.30 uur is de uiterste sluitingstijd 
(inclusief opruimen). Tijdstip van opbouw van de markt 
kunt u vinden in de “voorwaarden voor kraamhuur”, die op 
de website komen te staan.

Kraamverhuur 
Van 15 maart tot en met 15 april is het mogelijk een  
kraam te huren voor € 20,00. 
De borg bedraagt € 10,00.
Voor het aantal uit te geven kramen houden we een  
limiet van 80 aan.

Aanmelding via de webwinkel op de website
•  Vanaf 15 maart kunt u via onze webwinkel  

(www.oostelaar.nl) de marktkramen online bestellen  
en betalen via iDEAL (huurprijs inclusief borg, dus  
€ 30,00 per kraam).

•  Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een 
bevestiging per mail, inclusief de voorwaarden, die ook 
op de website te lezen zijn.

•  Op de dag zelf wordt u ontvangen door onze ingehuurde 
marktmeester, die u uw plek zal wijzen. 

•  Mensen, die in het bezit van een invalidenkaart zijn, 
kunnen desgewenst één plek reserveren op het bestrate 
deel van het circuit; wij vragen u dan een kopie van de 
voor- en achterkant van de kaart te mailen  
(koningsdag@oostelaar.nl). Hiervoor houden wij maximaal 
tien plekken beschikbaar. 

•  Als de kraam netjes achtergelaten is en de marktpas, 

welke u bij binnenkomst heeft ontvangen, bij de 
marktmeester is ingeleverd, ontvangt u ná 27 april binnen 
14 dagen per bank uw borg terug.

•  Ten overvloede wijzen wij er nog op dat verkoop van 
etens- en drinkwaren op het terrein niet zijn toegestaan, 
evenmin als commerciële verkoop van (nieuwe) spullen.

Organisatie Koningsdag.

programma koningsdag 27 april

Het programma voor deze dag is nog in voorbereiding en 
komt in wijkblad no. 3 te staan. Tevens staat het dan op 
de website www.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! 

skeelertraining
Op woensdag 3 april start het skeelerseizoen. De eerste 
jeugdles/training is om 16.00 uur. En op donderdag  
4 april is de eerste training voor volwassenen/gevorderde 
jeugd om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om een keer vrijblijvend 
een proefles te volgen. Stuur even een mailtje naar 
info@stgrijnijssel.nl om je aan te melden, of kom 
gewoon langs!



een multifunctionele duizendpoot
Wie verdient dit predicaat? Dan hebben we het over Ineke Bretz. 
Al in het vroegste bestaan van onze wijkvereniging De Oostelaar 
was Ineke van de partij. Dat was eind 1989. Maar haar drive, om 
iets te betekenen in vrijwilligerswerk, gaat nog een stuk verder 
terug. Daarvan lag in Leiden het startblok. Hoe kwam zij in het 
westen van Nederland verzeild? ……………Even een flashback 
van een aantal jaren:

In Apeldoorn werd ze een jaar na WO2 in het gezin Kruijff op 
de wereld gezet. Maar pa en ma verhuisden met de dreumes 
van anderhalf jaar naar Den Haag. Een vruchtbare plaats, want 
er kwamen nog drie broertjes en een zusje bij. Ze ging naar de 
middelbare school, deed een secretaresse opleiding en ook nog 
een opleiding creatieve handvaardigheid/bezigheidstherapie. 
Ineke woonde tot haar 21ste in de hofstad, stapte in het 
huwelijksbootje en ging met haar man Peter in Leiden wonen. 
Daar begon ze in het academisch ziekenhuis LUMC als medisch 
secretaresse. Ze stopte er mee toen hun dochter werd geboren. 
De volgende 12 jaar werd er wel gewerkt, maar dan onbezoldigd. 
Huishouden doen, voor de dochter zorgen en last but not least 
toch ook buiten de deur. Op de basisschool van haar dochter ging 
ze in de ouderraad zitten. Gevolg: allerlei activiteiten.

In Leiden waren ze in een nieuwbouwwijk gaan wonen, en…..
daar was nog geen wijkvereniging. Dus samen met anderen 
het initiatief genomen en in die nieuwe wijk een wijkvereniging 
opgericht. O.a. creatieve kinderclubjes op touw zetten. Daarvoor 
kwam de gevolgde opleiding creatieve handvaardigheid/
bezigheidstherapie goed van pas.
De dochter ging naar de middelbare school en Ineke pakte de 
arbeidsdraad weer op. Bij haar oude werkgever, het LUMC, maar 
nu parttime in verschillende jobs, medisch secretaresse van een 
laboratorium en afdeling fysiotherapie. 

Na twee jaar, in 1989, verkassen ze naar Arnhem vanwege werk 
van manlief. Ze streken neer in een nieuwbouwwoning aan de 
Limburgsingel in De Laar Oost. Het lukte jammer genoeg niet om 
hier in de buurt een baan in de medische sector te bemachtigen. 
Na anderhalf jaar kon ze via het uitzendbureau bij de gemeente 
Arnhem aan de slag als sectorsecretaresse en daarna als 
directiesecretaresse. Heel wat anders. Na 17 jaar was het wel mooi 
geweest en ging ze op haar zestigste met zogeheten prépensioen. 
Tegelijk met haar man. 
Toen ze in Arnhem kwamen wonen kende Ineke behalve een 
familielid verder niemand. Om meer mensen te leren kennen 
dan alleen in de straat sloot Ineke zich eind 1989 aan bij de 
wijkvereniging. Bij een activiteitengroepje dat al bestond. 
Voor kinderen op touw zetten van sinterklaasfeest en feest op 
Koninginnedag. In april 1990 al bij het bestuur gekomen voor 
de kinderclub. Dat was in het begin het voornaamste, maar van 
lieverlee groei je overal in. Palmpaasoptocht, St. Maartens optocht, 
enz. Er kwamen steeds meer activiteiten bij. Haar secretariële 
ervaring kwam haar goed van pas bij de planning van alle 
voorbereidingen van de grote evenementen. 
In het begin werden samen met de ASP (avonturenspeelpaats De 
Buitelaar) kinderactiviteiten georganiseerd. Later is dat door de 
wijkvereniging volledig overgenomen. De kinderclub was jaren 
een groot succes. Deelname van zo’n 25 kinderen was gewoon. 
Was heel leuk om te bedenken wat we met de kinderen zouden 
gaan doen. Zo was er op koningsdag een optocht door de wijk op 

versierde steps en fietsen. Voor de kinderen viel er een prijsje te 
winnen. Drumband er bij. Wat een dure grap was. Dus de viering 
van koningsdag werd later beperkt tot het terrein om de boerderij 
De Kroon. 
Van lieverlee nam de belangstelling voor de kinderclub echter 
steeds meer af. Kinderen gingen sporten, computeren, spelletjes 
op de mobiele telefoon. Dat lijken de oorzaken te zijn. Jammer 
genoeg is daarom enkele jaren geleden de kinderclub opgeheven. 
Maar voor het sinterklaasfeest afgelopen jaar kwamen toch weer 
zo’n 60 kinderen opdagen. Daarom is het idee ontstaan om als 
wijkvereniging samen met Marion Klomp, van de zorgboerderij/
wijkcentrum De Kroon, toch weer wat leuke kinderactiviteiten 
te gaan doen. Marion organiseert al Halloween en af en toe 
kinderbingo. Zij willen het gezamenlijk wat breder oppakken.
Ineke en drie andere bestuursleden/vrijwilligers organiseren 
elke maand creatieve workshops voor volwassenen. Daar is veel 
animo voor. Met zo’n 25 à 30 deelnemers zit dan de beschikbare 
ruimte in zorgboerderij/wijkcentrum De Kroon helemaal vol. 
Recent konden wijkbewoners meedoen met het creëren van een 
etagetaart van droogbloemen, en een hangmand voor buiten van 
o.a. gaas, hout, mos met bolletjes en plantjes er in. 
Bij de cursus mandala tekenen is Ineke ook betrokken.

Ineke is sinds december 1995 ook secretaris van de wijkvereniging, 
maar per 1 april a.s. stopt ze als bestuurslid en dus ook als 
secretaris. Een opvolgster is gelukkig inmiddels gevonden. Ineke 
zit ook al 13 jaar in de redactie van het wijkblad. Gaat ze mee 
door. Creatieve activiteiten organiseren voor wijkbewoners blijft ze 
doen. Dat is helemaal haar ding.

Vanaf de Leidse periode is Ineke Bretz al met al bijna 40 jaar actief 
in wijkverenigingen! De titel boven dit artikel is dus echt niet 
overdreven.
Wonen in De Laar bevalt haar goed. Nooit spijt van gehad dat 
ze van het westen naar het oosten van ons landje zijn verhuisd. 
Wandelen en fietsen samen met Peter krijgt ze hopelijk nu wat 
meer tijd voor.

Mart
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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

€ 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. 

sWoa (stichting Welzijn 
ouderen arnhem)
Bent u benieuwd naar de activiteiten van SWOA  
De Gaanderij, Driemondplein? Kijk dan op  
www.swoa.nl/bezoek-os/arnhem-zuid/de-gaanderij



buurtpreventie in de laar
Even voorstellen
Mijn naam is Marijke Leusink, bewoner en beheerder 
WhatsApp Buurtpreventie in De Laar. Ik ben aangesloten 
bij de Landelijke WhatsApp Buurtpreventie (WABP), een 
veiligheidsinitiatief voor en door burgers. Doel van dit 
Burgerinitiatief is om buurtpreventie landsdekkend te 
maken. 
WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie.
De WhatsApp is uitsluitend bedoeld voor Alarmsituaties 
in uw wijk en mag dan ook voor niets anders dan voor 
Alarmsituaties gebruikt worden. https://wabp.nl/ is opgericht 
op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd 
als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 8.600 
WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere 
beheerders zich geregistreerd. Buurtpreventie is in kaart 
gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen.

Waarom een BuurtPreventieApp?
Graag maak ik gebruik van ons wijkblad Laarnieuws 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Samenwerking 
tussen politie, gemeente en inwoners is heel belangrijk 
gebleken. Afgelopen jaar zijn er meerdere zaken opgelost 
door oplettende buurtbewoners. In De Laar zijn al 
diverse WhatsApp-beheerders en bewoners actief om 
onze omgeving veiliger te maken. Als beheerder sta ik 
in direct contact met een aantal andere beheerders en 
de wijkagenten Arno Nieman en Wilbert Reijnen via 
onze speciale BeheerdersGroepsApp. Als er iets speelt 
in een bepaald deel van De Laar dan stellen we elkaar 
op de hoogte om zonodig misstanden te melden in de 
naastliggende beheerderswijken.

Als (nieuwe) bewoner aanmelden bij een 
BuurtPreventieApp?
Wanneer er nieuwe mensen komen wonen, gebeurt het 
wel dat ik bericht krijg via de Landelijke Buurtpreventie 
WABP. Soms kan ik mensen in mijn wijk opnemen, maar 
meestal niet. Dan zoek ik via postcode+huisnummer de 
betreffende beheerder bij wie de nieuwe bewoner zich 
kan aanmelden. Helaas gebeurt het af en toe dat de 
nieuwe bewoners in een straat komen waar nog geen 
beheerder is, of, er is er wel een maar niet aangesloten bij 
de beheerdersgroep De Laar en ook niet bij de landelijke 
organisatie https://wabp.nl.  Ik kan dan niet doorverwijzen. 
Dat is jammer.

Zelf beheerder worden? Goed nieuws: Je hoeft het 
wiel niet zelf uit te vinden!
Beheerder zijn van een WABPgroep hoeft niet veel werk te 
zijn wanneer je eenmaal je wijk/straat hebt opgezet. Dat 
kan d.m.v. (al bestaande) flyers of wat ikzelf heb gedaan, 
je buurtbewoners bezoeken en persoonlijk vragen om 
deelname. De respons is dan groot omdat persoonlijk 
contact in de regel goed werkt. Wanneer je belangstelling 
hebt ben ik graag bereid om informatie te geven over 
de werkwijze hoe je een eigen groep kunt starten. Ook 
in de beheerdersgroep kunt je je vragen kwijt. Wel is 
het handig om te weten dat er door de landelijke WABP 
gedragsregels ontwikkeld zijn waar bewoners zich aan 
moeten houden. Of je die integraal overneemt of aanpast 

aan jouw wijk/straat en hoe 
je die handhaaft, dat mag je 
helemaal zelf weten.

Registratie landelijke 
WAPB en deelname 
Beheerdersgroep De Laar.
Het is níet verplicht je te 
registreren bij de Landelijke 
WAPB maar wel heel handig 
wanneer je gevonden wilt 
worden als beheerder! 
Wél benadruk ik met 
enige klem de deelname 
aan de Beheerdersgroep 
De Laar. Het is je steunpunt en je bent ‘vindbaar’ voor 
je collegabeheerders. Bovendien word je op de hoogte 
gehouden over zaken die in de omliggende wijken 
spelen en mag je deelnemen aan het WAPB-Beheerders-/ 
Wijkagenten-overleg.

Ben je al beheerder maar (nog) niet aangemeld in de 
beheerdersgroep?
Ik doe hierbij een oproep aan alle nog ‘alleenstaande’ 
beheerders om zich in ieder geval aan te sluiten bij de 
BeheerdersGroepsApp via de onder aan deze pagina 
staande contactadressen.

Gemeente Arnhem ondersteunt de beheerders 
financieel!
Met een eenvoudig aanvraagformulier op de website 
van het Wijkplatform (www.delaararnhem.nl) is het 
mogelijk om budget aan te vragen voor het aanschaffen 
van voorzieningen bij de Gemeente Arnhem, zoals flyers, 
borden in de straat en stickers op ramen, deuren en 
containers.

Politie Arnhem moedigt het burgerinitiatief aan!
Onze wijkagenten ondersteunen actief. Om die reden zijn 
zij dan ook in de WABP-Beheerdersgroep aangesloten. Bij 
verdachte zaken zijn zij direct betrokken en zo nodig snel 
ter plaatse.

Contactgegevens: Contactgegevens:
Marijke Leusink  Leo van Amstel 
Beheerder Omgeving    
Bruinissestraat/Zeelandsingel Valkenburgstraat
Mobiel: 06-18641091 Mobiel: 06-53848596
marij-leusink@hotmail.com leovanamstel@gmail.com

Nuttige links:
https://www.delaararnhem.nl/
https://wabp.nl/
http://alarmbeheerdelaaroost.blogspot.com/2018/04/
workshop-alert-in-de-wijk-luister-naar.html
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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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Welkom in elderhoeve, kinderen!
Daar gaan we dan In april 2016 is het oude verpleeghuis 
Elderhoeve een AZC geworden. In deze locatie is plaats 
voor 350 bewoners. Veel van die bewoners zijn kinderen. 
Gedurende de schoolweken gaan de kinderen met een 
busje naar de Hugo de Grootschool in Arnhem Noord. 
De kinderen van 2 tot 4 jaar gaan drie middagen naar 
kinderopvang de Speeldoos. Na schooltijd en in de 
vakanties hebben de kinderen ‘thuis’ in het AZC niet 
veel. Zij wonen met het hele gezin in een kleine kamer 
en hebben er weinig speelgoed. Met een grote groep 
vrijwilligers en (maatschappelijk) stagiaires doen wij ons 
best om de kinderen wat plezier en afleiding te bezorgen. 
We leren de kinderen materialen kennen en dragen bij aan 
de ontwikkeling van hun Nederlandse taal. In deze rubriek 
willen we jullie vertellen over onze ervaringen. 

Willen jullie zelf eens komen kijken of komen spelen, 
dan kan dat. Kinderen mogen ook mee. Neem voor een 
afspraak contact op met Jonathan Simonis,  
wiekinderen@gmail.com, 06-37437119
Wil je meer weten over wat we doen? Kijk dan op  
www.facebook.com/wiekinderen 

Op de website www.oostelaar.nl vertellen drie vrijwilligers 
een verhaaltje over hun ervaringen. 

kinderkledingbeurs zaterdag 16 maart
Een groep moeders uit de buurt houdt op zaterdag 16 
maart van 13:00 tot 15:00 uur weer een tweedehands 
kinderkledingbeurs in Activiteitencentrum Rijkerswoerd, 
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45.

Voor een prikkie shopt u bij ons tweedehands (merk)
kinderkleding van maat 74 t/m 182. Goed voor het milieu 
en goed voor de portemonnee!

We maken er weer een gezellige middag van! U komt toch 
ook?

Groetjes namens alle vrijwilligers,
Jacqueline, Margré en Sandra 

al 30 jaar Ho sin sul!!
Sportschool Ho Sin Sul viert feest! Dit jaar bestaat onze 
Korean Martial Arts Center 30 jaar. Hoewel de roots van de 
school in Ede liggen, is de school in Arnhem uitgegroeid 
tot een succesvolle Korean Martial Arts Center. In 1989 
werd de naam en het logo bedacht en ging Ho Sin Sul van 
start. Met enthousiasme wordt er lesgegeven in Tang Soo 
Do, een gevechtskunst, die samengesteld is uit Chinese en 
Koreaanse invloeden, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
stoot- en traptechnieken.

De huidige leraar, Sabum Nim Mike Peter, is destijds 
begonnen als leerling maar heeft sinds 2005 de school 
overgenomen en eerst uitgebreid met jeugdlessen. 
Inmiddels zijn er drie jeugdgroepen en wordt er lesgegeven 
aan kinderen vanaf 4 jaar. Kort na uitbreiding met de 
jeugdlessen is ook begonnen met Hap Ki Do. Deze 
gevechtskunst is puur gericht op zelfverdediging met 
klemmen, worpen en valbreken.

Na jaren les te hebben gegeven in gymzalen, zijn we nu 
hard aan het trainen in onze eigen dojang (trainingsruimte) 
aan Kronenburgsingel 515-1. Hier is het lesaanbod nog 
verder uitgebreid met Korean Kickboxing, Padstraining 
(bokszaktraining) en Powerfit (circuittraining).

Een aantal van onze leerlingen 
zijn ook woonachtig in De 
Laar en hebben al meegedaan 
aan diverse toernooien, zowel 
nationaal als internationaal. 
Afgelopen jaar hebben enkelen 
zelfs een medaille behaald 
tijdens het WK in London. 
Om ons 30-jarige bestaan te 
vieren houden we op 31 maart 
ons jubileumtoernooi in sporthal De Laar. Verenigingen uit 
het hele land en onze eigen school natuurlijk ook, zullen 
dan van de partij zijn. Er wordt gestreden om het eremetaal 
in sparren en stijlvormen. Ook zullen er op deze dag 
diverse demo’s gegeven worden om inzicht te krijgen wat 
Sportschool Ho Sin Sul te bieden heeft.

Jij bent natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen op 31 maart a.s. in sporthal De Laar aan de 
Brabantweg 115, van 10:00 – 16:00 uur

Nieuwsgierig geworden?? je mag natuurlijk ook eerder 
langskomen in onze dojang of kijk 
op www.hosinsul.nl.

laarnieuws
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Henry oost, buurtconciërge arnhem-zuid

Dolmans Landscaping doet de komende jaren het 
onderhoud van het groen in wijk De Laar. ‘Het groen’ is 
een wijd begrip, want daaronder vallen ook bijvoorbeeld 
bladverwijdering en strooien van zout tegen gladheid. De 
buurtconciërge is klankbord van bewoners van De Laar en 
de gemeente Arnhem. Hij denkt graag mee met initiatieven 
vanuit de wijk en wil daarbij ook de helpende hand bieden.
Henry Oost is actief in meerdere wijken in Arnhem-Zuid 
en heeft ook goed contact met de wijkbeheerders en 
wijkverenigingen. Hij komt niet uit Arnhem, maar kent 
overal in Zuid al goed de weg. Sinds 2014 werkt hij met 
plezier binnen de gemeente, hij begon als meewerkend 
voorman en is nu buurtconciërge.
Zijn werkzaamheden zijn te volgen op Facebook, zie 
‘De Buurtconciërge Arnhem Zuid’. Eerder al heeft hij 
samengewerkt met ‘De Buitenplaats’ in de Schuytgraaf 
en het AZC in Elden. Daarnaast is hij betrokken bij een 
kerstbomenverbranding in Elderveld, Malburgen en 
Schuytgraaf, tevens is er een oproep geplaatst om gratis 
kerstgroen te halen op diverse locaties in Arnhem Zuid. 
Verder is afgesproken met de gemeente om op afroep 
snoeihout, riet en blad te ruimen van diverse verenigingen. 
Het snoeihout is in de wintermaanden als brandhout weg 
te geven met als motto ‘Wat staat in de wijk, blijft in de 
wijk’.
Dolmans Landscaping Group is een landelijk verspreid 
bedrijf met nog een vestiging in België. Er werken nu 900 
werknemers. De werknemers, die in Arnhem Zuid werken, 
komen vooral uit Arnhem. Bij Dolmans Landscaping Oost, 
vestiging Duiven, werken ongeveer 25 vaste krachten. 
Hieronder een kort interview. 

Henry, wat zijn de werkzaamheden van Dolmans 
Landscaping in onze wijk?
Ons bestek is erg groot. Naast dat onze werklocatie een 
grote oppervlakte heeft (alle wijken onder de Rijn), bestaat 

het uit veel posten. Enkele besteksposten zijn:
• Onderhoud plantvakken (Op A-, B- en C-niveau)
• Onderhoud gazons (16x maaien per jaar)
• Onderhoud gras-kruiden (1 tot 6x maaien per jaar)
• Onderhoud onkruid op verharding
• Ruimen van zwerfvuil en legen van prullenbakken
• Snoeien van bomen, heesters en struwelen
• Knippen van hagen
• Ruimen van blad
• Gladheidbestrijding
• Maaien van watergangen
• Boombeheer

Waarvoor kunnen wijkbewoners bij jou terecht? 
Op Facebook heb ik al het één en ander gevonden: 
vuurwerkruimen, schoonmaak afvalbakken, 
voorbereiden kerstboomverbranding, meewerken 
verbeterprojecten (moestuin-speeltuin), aanmaak 
brandhout (Hazelaar).
De insteek van mijn rol als buurtconciërge is dat ik 
meeluister en meedenk in de initiatieven vanuit de buurt. 
Ook de gemeente Arnhem heeft het doel dat bewoners 
gaan samenwerken voor een mooiere wijk.  

Henry Oost (zittend in midden) met leden van zijn team.

laarnieuws
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Dolmans Landscaping heeft opdracht gekregen om de 
wijk te onderhouden tot een bepaald beeld. Wanneer 
bewoners hier verbetering in willen, dan kunnen zij dat 
aangeven bij de gemeente Arnhem. Bewoners kunnen 
bijvoorbeeld plantvakken adopteren, om die zelf te 
onderhouden en in te richten. Dolmans Landscaping kan 
daarbij meehelpen in advies, grafische ondersteuning en 
uitvoering. Er zijn al enkele resultaten geboekt. Vanuit de 
Lieshoutstraat is nu een moestuin en een ‘plukbos’ samen 
met de bewoners gerealiseerd. Daarnaast heeft Dolmans 
Landscaping meegewerkt met de kerstboomverbranding in 
Elderveld en het ophalen van snoeihout bij de Heemtuin in 
de Pettenstraat. In december zijn er snoeiwerkzaamheden 
verricht bij de tennisvereniging in Elden. Door een oproep 
op Facebook hebben wij bewoners blij gemaakt met 
kerstgroen en brandhout. Het weggeven van brandhout 
willen we deze winter vaker doen. 

Alles in Facebook en ook wat je nu noemt geeft al 
een goed idee van jullie werkzaamheden. Maar waar 
is nog meer aan te denken? Verontrustend zijn de 
berichten over de terugloop van bijen. Is daar iets aan 
te doen in het groenbeheer? 
Dat is een goede vraag, Dick. Wij zijn een bedrijf met hart 
voor de natuur. In grote lijnen bestaat het gemeentegroen 
uit beplanting met weinig bloei. Gelukkig heeft de 
terugloop van bijen landelijke aandacht. Binnen Dolmans 
Landscaping Oost hebben twee medewerkers een cursus 
gevolgd over ‘Bijvriendelijke beplanting in gemeenten’. 
Met onze kennis willen wij in gesprek met de gemeente. 
Onze onderhoudsploeg zou bijvoorbeeld bloeiend onkruid 
kunnen laten staan bij hun schoffelrondes. Sinds verleden 
jaar is er begonnen met het ecologisch maaien van gras-
kruidenvelden. Daarover wil ik later iets meer vertellen. 
Wij hebben opdracht van de gemeente gekregen om 
de rotonde bij de woonboulevard te beplanten met 
drachtplanten. Ook bewoners kunnen samen iets doen 
aan de terugloop van de bijenstand, door bijvoorbeeld 
een verzoek neer te leggen bij de gemeente Arnhem om 
in borders in hun omgeving bijvriendelijk groen aan te 
planten. 
 
Hoe kunnen mensen het best contact met jou 
opnemen voor vragen en klussen?
Het is belangrijk hier meteen op te merken dat mensen 
met hun vragen en ideeën eerst en vooral bij de gemeente 
Arnhem moeten zijn. Dus als het gaat over bijvoorbeeld 
takken die over paden hangen, of bij een storm afgewaaide 
takken, of een plantvak dat volledig vergrast is, enzovoort, 
maak daar dan een melding van op de website van de 

gemeente Arnhem. Ook als je samen met buurtgenoten 
een mooi idee hebt voor bijvoorbeeld de plantenborders in 
je straat, neem dan contact op met de gemeente Arnhem. 
Het is vervolgens de gemeente die bepaalt wat er met die 
meldingen gebeurt en in hoeverre Dolmans Landscaping 
daarbij betrokken wordt. Ik heb wekelijks contact met de 
wijkbeheerder van de gemeente Arnhem en maandelijks 
heeft Dolmans Landscaping een bouwvergadering bij de 
gemeente. De bouwvergadering is een goed moment om 
met de gemeente Arnhem in gesprek te gaan over de 
bewonersinitiatieven. Tussentijds ben ik voor vragen of een 
locatiebezoek te bereiken op mijn email. Ik verwacht ook 
regelmatig aanwezig te zijn bij (bewoners)vergaderingen 
van jullie wijk.
  
Op Facebook heb ik iets gezien over een plan van 
aanpak 2019-2021. Kun je daar wat meer over 
vertellen?
We proberen sociaal- en milieubewust te werken. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat ons wagenpark bestaat uit zeven 
electrisch aangedreven auto’s, dat we ook twee gasbussen 
rijden en dat we zeer zuinig en schoon dieselaangedreven 
materieel gebruiken. Om meer CO2 te reduceren gebruiken 
we elektrisch gereedschap. Verder is er het beleid om de 
helft van ons personeel te laten bestaan uit mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij bij ons ervaring 
op kunnen doen. We gaan toe naar een aantal van 
waarschijnlijk 40 medewerkers, we zitten nu op 20, alleen 
al in Arnhem Zuid.

Meer informatie:
Zie Facebook met korte berichten over de klussen en 
oproepjes:
https://www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5

E-mail: henry.oost@dolmanslandscapingservices.com

Dolmans Landscaping: www.dolmanslandscaping.com

Melding maken van bijvoorbeeld hinderlijk overhangende 
takken, zwerfvuil in groen, kapotte straattegels, enzovoort, 
bij gemeente Arnhem:
https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_
melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte

Beroep doen op wijkbudget voor bijvoorbeeld projecten 
van verbetering van plantenvakken:
https://delaararnhem.nl/wijkbudget-aanvragen

Over de bij: https://www.nederlandzoemt.nl/waarom-
nederland-zoemt/

Interview en foto’s: Dick Broere, Henry Oost en Nederland 
Zoemt. 

Blij met de bij. 
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Nieuwjaarsborrel Wijkplatform

De nieuwjaarsborrel op 6 februari in boerderij De Kroon 
was een gezellig avondje met diverse interessante sprekers. 
Als eerst kwam team Leefomgeving aan bod, bestaande uit 
Noortje Ruisbroek, Harm-Jan Kuipers en Thea ten Velde, 
de eerste sprekers van de avond (zie foto hiernaast). Zij 
zijn de contactpersonen van de Gemeente Arnhem voor 
de bewoners van De Laar en zijn aan te spreken op wat er 
speelt in de wijk wat betreft o.a. groen, veiligheid, sport en 
cultuur. Ook gaan zij over het wijkbudget voor voorstellen 
van wijkbewoners voor verbetering van hun buurt, zodat er 
bijvoorbeeld meer speelgelegenheid komt voor kinderen of 
dat plantvakken worden omgevormd tot moestuin. 
Een vergelijkbare functie heeft het Wijkplatform, dat 
evenwel wat dichter bij de wijkbewoner wil staan en ook 
meer toegankelijk wil zijn. Hiervoor kwamen vertellen 
vrijwilliger Ton Baars en opbouwwerker Kevin Janssen, twee 
leden van het nu negen personen tellende wijkplatform. Het 
Wijkplatform is eenvoudig te bereiken via de wijkwebsite*, 
ook kan je gewoon aanwezig zijn bij de vergaderingen.
Vervolgens kwamen spreken Ineke Bretz en  
Dennis van der Steldt, resp. secretaris en 
plaatsvervangend voorzitter van wijkvereniging de 
Oostelaar. De Wijkvereniging organiseert al jaren leuke 
activiteiten, die plaatsvinden in en rond boerderij De Kroon. 
Bijvoorbeeld bingo, workshops, Sinterklaasfeest, Dag van 
de Laar, koffieochtend, Koningsdag, badminton (sporthal 
Brabantweg), enzovoort. Veel informatie is te vinden op hun 
website: https://oostelaar.nl/.
Vierde spreker was Henry Oost, de buurtconciërge van 
Arnhem Zuid. Hij gaat over ‘Groen’ in de wijdste zin van 
het woord en dit in alle wijken van Arnhem Zuid. Zijn team 
heeft nu ongeveer 20 leden, maar dat gaat toe naar 
 

40 mensen. Opdracht van de Gemeente Arnhem is om het 
groen op een bepaalde kwaliteit te houden, bijvoorbeeld 
dat onkruid op bepaalde plaatsen op een niveau van 50 cm 
gehouden wordt. Bewoners kunnen eventueel aangeven of 
ze een andere kwaliteit willen, maar moeten zich daarvoor 
wenden tot het Wijkplatform en/of Team Leefomgeving. 
Jelleke Bakker, pensionado lerares en kunstliefhebber, 
kwam spreken over de wens tot oprichten van een 
Cultuurgroep. Daarmee wordt bedoeld het samenbrengen 
van een groepje mensen, die dingen voor De Laar wil 
organiseren op het gebied van kunst. Bijvoorbeeld een 
wandel- of fietsroute langs bestaande kunstwerken in De 
Laar, of een kunstroute waarbij amateurs en professionele 
kunstenaars uit de wijk hun kunst exposeren. Bent u 
enthousiast voor een cultuurgroep in de wijk en wilt u 
meedenken over hoe we dit gaan vormgeven, dan kunt u 
zich opgeven bij Kevin Janssen, k.janssen@rijnstad.nl.
Zwerfvuil, altijd weer een onderwerp dat leeft bij mensen. 
Hierover spraken Sjoerd van Leent en Kevin Janssen. 
Vooral omgeving viaduct Kroonse Wal is een hotspot wat 
betreft zwerfvuil. De Laar Schoon maakt gebruik van een 
kaart met hotspots, waar altijd zwerfvuil te vinden is. Er 
worden regelmatig acties georganiseerd om al dat vuil weg 
te halen. 
Sylvita Meertens van het Huurdershuis kwam spreken 
over wat zij en haar organisatie kunnen betekenen voor 
huurders. De stijging van huurkosten, betere isolatie van 
woningen, onenigheid met verhuurders, er zijn veel zaken 
waarvoor huurders terecht kunnen bij het Huurdershuis. 
Info: https://huurdershuis.nl/ 
We hebben al enkele maanden een nieuwe wijkagent in 
De Laar Oost: Wilbert Reijnen. Voor inbraak, vernieling, 
overlast, bel de wijkagent. Hebt u een gevoel van 
onveiligheid, ziet u verdacht gedrag? Bel 0900 8844. Moet 
er echt heel snel politie, brandweer of ambulance komen, 
bel dan 112.

De avond werd vaardig gepresenteerd door Ron Vervuurt, 
een man waar veel meer achter schuilgaat dan je zo denkt, 
zie zijn website: http://ronvervuurt.nl. 
Muzikale begeleiding was van Boudewijn, de troubadour 
die dapper zijn klassiekers ten gehore brengt tussen het 
luidsterke gebabbel van de aanwezigen door,  
https://www.gitaarduo.nl/boek-boudewijn-solo/.  
De hapjes werden verzorgd door Marjolein Voshart 
van Keukenkunsten. Zij heeft als thuisbasis de Rijnbrink, 
Zeelandsingel 40, Arnhem. Mail voor boekingen: 
marjoleinvoshart@gmail.com of bel: 0620291579.

Verslag: Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar en 
Wijkplatform

*www.delaararnhem.nl14



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

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!
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paasworkshop
Bij Pasen denken we aan voorjaarsbloemen, kieviteitjes, veertjes ect.

We gaan deze paasworkshop een ‘paastaart’ maken, met verschillende verse 
bloemen. De rand van de taart gaan we bekleden met appelblad en kleine speldjes. 
De taart komt op een mooie platte schaal te staan.

Verder zijn er verschillende paasdecoraties aanwezig om de taart helemaal af te 
maken, waarbij je moet denken aan eitjes, veertjes, nestjes, lint, etc.

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

Wanneer: dinsdag 16 april
Waar:  deel l en ll boerderij de Kroon
Tijd:  19.30 - 22.00
Organisatie: wijkvereniging De Oostelaar
Kosten:  € 15.00 voor leden
               € 20.00 voor niet leden
  betaling met pin heeft de voorkeur
opgeven: vanaf 18 maart tot uiterlijk 5 april
Bij:  Elvira Benerink, tel. 381 85 56

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.

fit in je hoofd
Workshop 2 april
Als je aan fitheid denkt, denk je al snel aan je lichaam. Aan bewegen, je conditie, je spierkracht en je figuur. Mensen, die 
zich fitter willen voelen, richten hun pijlen daar dan ook op. Ze gaan meer bewegen, vroeger naar bed, gezonder eten en 
stoppen met roken. Maar vaak vergeten ze de verzorging van hun geest (fit in je hoofd), terwijl dat net zo belangrijk is. 
Als je namelijk niet alleen lekker in je vel, maar ook lekker in je hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, 
ben je actiever en kun je problemen beter de baas. 

Maar hoe zorg je daar voor? 

Maria Meekes van Indigo preventie neemt jullie deze middag mee om aan de hand van opdrachten je doelen vast te 
stellen en om te kijken hoe je deze met tips en tools kunt behalen. Wil je hier meer over weten en meepraten, kom dan 
naar de workshop “Fit in je hoofd”!

Wanneer: dinsdag 2 april 2019, 13.30 uur
Locatie: De Petersborg
Opgeven kan bij de receptie van De Petersborg of bel naar 026-323 08 50.

Locatie De Petersborg
Slochterenweg 40 in Arnhem
026-3230850

laarnieuws
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   Schildersbedrijf Dave Kemp 
 

Voor al uw binnen en buiten schilderwerk 
 

                                                           
 
 
          

      Bel voor een vrijblijvende offerte 
 
 

Heukelompad 11 
6845 EL Arnhem 

Tel: 026 – 8480303 
Mob: 06 – 14231708 

Email: f.kemp1@chello.nl 
www.kempschilderwerken.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga 

  

 

            

 

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 

Bel voor een vrijblijvende offerte
Huissen

Tel: 026 – 8480303
Mob: 06 – 14231708

Email: f.kemp1@chello.nl
www.kempschilderwerken.nl

Op zoek naar kinderopvang 
in Arnhem-Zuid?
Dagelijks zijn onze ervaren en enthousiaste pedagogisch 

medewerkers in de dagopvang en bso bezig met de 

ontwikkeling en groei van 0-12 jarige kinderen. Met leuke 

activiteiten. Binnen en buiten! Via ons online platform Mijn 

Kind houden wij ouders met foto’s en korte verslagen op de 

hoogte van de belevenissen van hun kind.

In Arnhem-Zuid heeft Partou 5 ruime, lichte vestigingen. 

Prima bereikbaar vanuit Schuytgraaf:

-  Emily Bröntesingel 1a 

-  Pythagorasstraat 9

-  Brabantweg 107

-  Venlosingel 218

-  Mr D.U. Stikkerstraat 124

Kijk voor meer informatie over de vestigingen en een 

vrijblijvende rondleiding op www.partou.nl.



Waarom een peutercentrum?
Eén van de doorslaggevende redenen om een kind naar een peutercentrum te 
brengen is de sociale ontwikkeling die het peutercentrum biedt. Zaken als de 
omgang met leeftijdgenootjes, het leren delen met elkaar en de mogelijkheden 
voor spel en ontmoeting worden door ouders als zeer belangrijk aangegeven. 
Ouders zien het peutercentrum vaak als een wenperiode voor de basisschool. 
Een ander motief is de behoefte aan structuur bij het kind. Een gestructureerde 
dagindeling is voor veel kinderen gewenst. Kinderen leren in een kring zitten, 
op hun beurt te wachten maar vooral de communicatie over en weer tussen 
leeftijdsgenootjes is een heel belangrijk onderdeel in hun ontwikkeling.
Hebt u belangstelling kom gerust een keer kijken op onze speelzaal.

Kijk voor meer informatie over onze manier van werken op onze website: 
www.spa-arnhem.nl

PC Moriaantje
Randweg 2
6845 AC Arnhem
026-3830067

avondvierdaagse 4 juni tot en met 7 juni 
WOW dan wordt mij, Alexander Meijer en voorzitter van de Avond4daagse Arnhem Zuid, 
gevraagd om een leuk stukje te schrijven over de Avond4daagse.
Waar moet ik beginnen? Het enthousiasme, de glimlach op ieders gezicht, het samen 
zijn, het samen beleven om de eindstreep te halen. Vooral de lach en soms een traan van 
blijdschap. Zodra je er staat als organisator van dit leuke evenement, dan weet je na vier 
dagen waarvoor je het allemaal hebt gedaan.

Ik begin met de historie van het evenement. Ontstaan door een aantal wijkbewoners, die 
vroeger samen wijkvereniging de Laar West heette en veel activiteiten organiseerde voor jongeren en ouderen in de wijk. 
Na de game- en televisieverslaving kwam de telefoonverslaving. Veel mensen bleven weg, de wijkvereniging viel helaas uit 
elkaar en werd opgeheven. We besloten na het beëindigen van de wijkvereniging om als bestuur van de Avond4daagse 
Arnhem Zuid door te gaan als een stichting. Want dit supermooie wandelevenement mag niet verloren gaan.
We hebben veranderingen doorgemaakt. De leuke schoolstandjes langs de route, waar de kinderen worden 
aangemoedigd door de juf, meester of OR-lid. De prijs voor Beste School van de Avond4daagse. De fotowedstrijd waar we 
hele leuke reacties vanuit de route krijgen. En dan aan het einde van de Avond4daagse een gratis loterij, mede mogelijk 
gemaakt door al onze sponsoren, die ons steeds beter weten te vinden.
Ook laten we ons van de maatschappelijke kant zien. 
We steunen goede doelen, zoals Stichting Gaandeweg 
en het Ronald McDonald Huis. We geven aandacht 
aan sportverenigingen in de omgeving en omarmen 
maatschappelijke stages, waar kinderen hun uren kunnen 
voltooien. Zij de uren en een verschrikkelijk leuke stage, wij wat 
mankracht. 

Over mankracht gesproken, we zijn jaarlijks op zoek naar 
vrijwilligers, die ons kunnen helpen. Even een uurtje of twee 
staan voor het veilig oversteken, zodat we dit evenement nog 
lang mogen organiseren. Wilt u ons helpen, neem dan contact 
met ons op via e-mail A4darnhemzuid@gmail.com .
We bedanken de wijkkrant voor het plaatsen van dit stukje. 
Graag tot dinsdag 4 juni!

Namens de Avond4daagse Arnhem Zuid,
Ronald Jonkers, Rick den Duijf, Gerrit Spang, Michel Konink, 
Theo Kasteel, 
Monique Bergers en Alexander Meijer

laarnieuws
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een huis voor Harry
Pet en Pat zoeken een huis voor Harry bij Partou Kinderopvang aan de 
Venlosingel in de Laar Oost.

In het kader van de nationale voorleesdagen kwam dit duo uit Arnhem 
op 29 januari optreden met een voorstelling naar het boek “een huis voor 
Harry”.

Een erg leuke en interactieve voorstelling voor de peuters van Partou, 
waarin gezongen, gedanst, gefeest en heel veel gelachen werd. De 
kinderen hebben enorm genoten van het optreden, dat plaatsvond in 
Brede school het Startblok aan de Venlosingel.

Nieuwsgierig naar Partou Kinderopvang in Arnhem?
Kijk eens op www.partou.nl

even voorstellen
Ik ben Wilbert Reijnen, 38 jaar oud en werk nu al weer drie 
jaar in het team Politie Arnhem-Zuid. Tot voor kort was ik 
vooral te vinden in de “Noodhulp”-dienst.

Vanaf 1 januari ben ik de nieuwe wijkagent van De Laar-
Oost.
Ik ben te bereiken via het algemene telefoonnummer:  
0900-8844. 
Je wordt dan doorverbonden als ik beschikbaar ben of zo 
snel mogelijk door mij teruggebeld.

Ik kijk er naar uit om aan het werk te zijn in en voor de 
wijk! 

Met vriendelijke groet,
Wilbert Reijnen
hoofdagent 

zin in een sportieve uitdaging?
Op zondag 14 april organiseert Stichting Survivalrun 
Lingezegen voor de zesde keer een survivalrun. Je kunt 
meedoen aan de leuke 5 km FUNrun of de wat uitdagender 
7,5 of 12 km run.

Wat is survivalrun? Survivalrun is een combinatie van 
hardlopen en uitdagende (touw-) hindernissen, aangevuld 
met waterdoorsteken, boogschieten, kajakken, hout 
hakken en ballast lopen. De hindernissen voor de 5 km 
FUNrun lopers zijn natuurlijk een stuk eenvoudiger dan die 
van de 7,5 en de 12 km run. Je kunt individueel of gezellig 
als team lopen.

Zin in deze sportieve uitdaging? Je kunt je nog tot 30 
maart inschrijven via www.survival-lingezegen.nl. Niet 
zelf lopen, maar wel aanmoedigen? Voor de toeschouwers 
en supporters liggen (fiets)routes klaar om de deelnemers 
goed te kunnen volgen langs de spectaculaire hindernissen.

Het uitgebreide bericht is te lezen op de website  
www.oostelaar.nl 

nieuw voetpad kroonse Wal
Het nieuwe voetpad naast het fietspad langs de Kroonse Wal, tussen 
de Brabantweg en de Tilburgweg, richting station Arnhem Zuid, ligt 
er sinds half januari. De meeste omwonenden waren voor aanleg 
van dit voetpad. Voorheen reed en liep alle verkeer over het fietspad. 
Fietsers en brommers moesten om de vele voetgangers, met of 
zonder wandelwagen, heen zeilen. Vooral in de spitsuren was het 
uitkijken geblazen. ’s Morgens willen mensen hun trein niet mislopen 
en ’s avonds snel naar huis voor de warme hap.

De verkeersveiligheid is goed verbeterd. Voetgangers lopen nu niet 
meer de fietsers en brommers voor de wielen.  
Mooi toch!

Mart

laarnieuws
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van de hak op de tak
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart, samen 
met duizenden organisaties, weer NLdoet. 
De grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Een dag om de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers 
zijn het kloppend van vele sociale initiatieven. 

In 2018 hebben 273 mensen na overlijden organen 
afgestaan. Een flinke stijging t.o.v. 2017 (244). 
Weefseltransplantaties staan minder in de picture. De 
cijfers zijn echter indrukwekkend. In 2018: hoornvlies 1701, 
hartkleppen en vaten 138, botweefsel 2591 keer. Meer 
informatie is te vinden op www.transplantatiestichting.nl 

20 maart is de Internationale Dag van het Geluk. In 
het leven geroepen door de VN. Vrede, respect voor 
de mensenrechten, uitroeien van armoede, duurzame 
ontwikkeling. Dat zijn enkele voorwaarden voor geluk, wat 
elk mens op aarde wil. 
Voor 20 maart is gekozen omdat de nacht en de dag dan 
even lang duren. De zon staat dan loodrecht boven de 
evenaar. Begin van de lente (21 maart).
(De redactie hoopt dat jij veel en veel vaker geluk ondervindt dan deze ene dag)

Werd in Nederland vorig jaar bij bevalling het betaald 
partner-verlof verhoogd van 2 naar 5 dagen. Nu heeft het 
Europees Parlement bepaald, dat vaders en verzorgers ten 
minste 10 dagen betaald kraamverlof kunnen opnemen. 
Er moet minimaal hetzelfde loon uitbetaald worden als bij 
ziekte.

Uitbreiding van het spreekwoord “Bezint eer ge begint” 
door politicus: “Als je nergens aan begint, kun je het ook 
niet fout doen”

18 – 22 maart Week van de Lentekriebels 
is een nationale projectweek. Op de 
deelnemende basisscholen wordt elke dag een 
les gegeven over seksualiteit en relaties.

De Galloway runderen en Konik paarden 
krijgen meer ruimte.in de uiterwaarden van 
de Rijn langs oost Malburgen, ongeveer ter 

hoogte van de Bakenhof. Ben benieuwd of 
de wolf er ook komt kijken, want die is wat 
zelfstandiger. Die kiest zelf zijn gebied.

In actie voor een plasticvrij Arnhem
Gemeente Arnhem, De Groene Vos en Rozet maken zich van 
9 februari t/m 10 april sterk voor een plasticvrij Arnhem. 
Onder de noemer ‘Arnhem Plasticvrij?’ willen zij samen met 
de Arnhemse inwoners en bedrijven het probleem van de 
plastic soep ter discussie stellen en zoeken naar duurzame 
alternatieven.

In de vorige eeuw werd plastic met veel enthousiasme in 
gebruik genomen. Het heeft in hoog tempo veel materialen 
vervangen, want plastic is makkelijk in het gebruik en 
goedkoop. Maar plastic heeft ook veel nadelen. Zo is het 
lastig te recyclen en nauwelijks afbreekbaar. En dat zorgt 
voor problemen: jaarlijks komt ruim 6,4 miljoen ton plastic 
in de zee terecht en daarmee ook in onze voedselketen.
Het evenement ‘Arnhem Plasticvrij?’ geeft een 
confronterende realiteit weer van de maatschappelijke 
gevolgen van plastic afval.

Tentoonstelling
Onderdeel van ‘Arnhem Plasticvrij?’ is de indrukwekkende 
tentoonstelling ‘Out to Sea? The Plastic Garbage Project’. 
De tentoonstelling laat de negatieve gevolgen van de 
plastic soep zien, maar onderzoekt ook mogelijkheden om 
de oceanen nu en in de toekomst plasticvrij te krijgen. ‘Out 
to Sea? The Plastic Garbage Project’ is van 9 februari tot en 
met 10 april te zien in Rozet. De toegang is gratis.

Activiteiten
Naast de tentoonstelling is er in Rozet ook werk te vinden 
van kunstenaars die zijn geïnspireerd door plastic afval. 
Door enthousiaste gidsen worden rondleidingen verzorgd. 
Ook zijn er tal van andere activiteiten. Er zijn lezingen, 
onder meer van Roscam Abbing, de auteur van het boek 
‘Plastic Soup, Atlas van de wereld’, workshops en diverse 
opruimacties van zwerfafval. 

Speciaal voor scholen zijn er 
educatieve pakketten samengesteld. 
Ook wordt gekeken naar innovatieve 
manieren om afval te verminderen 
zoals een workshop plasticvrije 
bedrijfsvoering. 

Verder is er een Jongerendebat 
Duurzame Toekomst en staat ook 
de binnenstad in het teken van 
Arnhem Plasticvrij, met o.a. een 
Plastic Soep Parade en plasticvrij 
winkelen. 
Info op rozet.nl/plasticvrij.

Oplossing van zoek de 6 fotoverschillen:
1. Fietsenrek  2. Teksten oost en west op 
verkeersborden  3. Graffiti tekst  4. Poot prullenbak  
5. ANWB fietsroutenummer  6. Paal kunstwerk
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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
Daniella Stoops, 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:  026-202 21 90
marion@zorgboerderijdekroon.nl

medisch centrum insula batavorum
Randweg 1-5
HAP Koolhaas en Van Koningsbruggen    
info@hap-koolhaasenkoningsbruggen.nl   381 60 11
Tandartsenpraktijk, 381 75 17
Cranio Sacraal Therapie, 06-53949073
Psychologenpraktijk, 381 77 29
Haptotherapie, 443 00 19
Huisartsenpraktijk, Bredasingel 54: 381 51 59
Huisartsengroepspraktijk de laar
Ginnekenstraat 16, 381 05 00
Huisartsendienst
buiten kantooruren: 0900-1598
sHo centra medische diagnostiek
www.sho.nl, 088-9997181
apotheek de laar, Bredasingel 145, 381 34 69
tandartsen, Ginnekenstraat 10-12, 381 59 47

Agenda wijkvereniging De Oostelaar

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek, 381 85 11
13 apr. - 11 mei

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

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
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
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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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

lente
OP DE

WOONBOULEVARD
ARNHEM

IeDeRe ZOnDAG 
OPen

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



Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

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


