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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 
Volwassenen voor € 12,50 Kinderen tot 10 jaar € 6,50

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
Foto’s uit de wijk, zowel voor de voorpagina als in “van de hak op de tak”, laten zien 
dat De Laar een mooie groene wijk is. Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. Een 
mooi initiatief in dat kader is het adopteren van bloembakken en groen. 

Maar bij het uitkomen van dit wijkblad zal veel groen inmiddels in herfstkleur 
veranderd zijn. Bij de wijkvereniging wordt al weer verder dan de herfst gekeken, 
namelijk naar de St. Maartensoptocht en het Sinterklaasfeest. Let op de inleverdatum 
van de bon voor het schoenzetten! De komende workshop staat al in het teken 
van de Kerst. Je kunt nooit te vroeg zijn. Overigens liggen op het moment van 
samenstelling van dit wijkblad, eind september, de kruidnootjes en chocoladeletters 
al in de winkels. Nog even niet aan denken.

De bijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid, in aanwezigheid van de burgemeester, 
was zeer goed bezocht. Het verkorte verslag kunt u in dit wijkblad lezen.
Een nieuwe activiteit, georganiseerd door de wijkvereniging, is de pubquiz; noteer de 
datum van de eerste keer vast in uw agenda. 

Verder zijn er veel interessante artikelen te lezen, voor ieder wat wils. Hebt u zelf iets 
leuks of interessants te melden stuur dit dan naar redactie@oostelaar.nl . Ook foto’s 
uit de wijk zijn steeds van harte welkom.

beste	lezers
De Dag van de Laar zit er al weer even op, maar wat was het leuk en gezellig druk.
Ik wil dan ook in het bijzonder onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en onze 
sponsoren voor hun bijdrage aan het evenement. Dit alles heeft het mede mogelijk 
gemaakt er een geslaagde dag van te maken.

Maar uiteraard zitten wij niet stil binnen de wijkvereniging en zijn we nu druk bezig 
met het organiseren en plannen van Halloween, Sint Maarten en de intocht van 
Sinterklaas, zie de informatie in dit wijkblad en t.z.t. op de website www.oostelaar.nl 
en via Facebook.

Binnen het bestuur hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden, waarvan wij u 
graag op de hoogte willen stellen. Daniella van der Zee was onze secretaris. Ze heeft 
zelf besloten dit na twee maanden op te zeggen. Wij bedanken haar voor haar inzet. 
Monique Bergers ( bestuurslid) gaat haar taken overnemen en wordt nu onze nieuwe 
secretaris. Ook willen wij graag Carolien van ‘t Hart bedanken voor haar stage als 
voorzitster!

Aangezien we binnen de wijkvereniging toch een voorzitter nodig hebben heb ik, 
Dennis van der Steldt, besloten dit minimaal tot aan de algemene ledenvergadering 
in april volgend jaar op me te nemen. Verder is er een aspirant-bestuurslid 
toegetreden, namelijk Tiny Sijbrandi. Zij gaat weer meedenken en helpen met het 
organiseren van de leuke activiteiten. En aangezien er ook een samenwerking is 
met wijkcentrum en zorgboerderij De Kroon, is Marion Klomp binnen het bestuur 
toegetreden als adviseur.

Ik wens u veel leesplezier in dit wijkblad en mocht u nog tijd over hebben?
Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Met vriendelijke groet,
Dennis van der Steldt.
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Keurslager 
Frans Schilder 
Emma & Gertjan 

WC De Laar Oost • Oostburgwal 42 
6845 CZ Arnhem • 026 389 19 70 
www.schilder.keurslager.nl

Openingstijden: ma t/m vr: 08:00–18:00, za: 08:00–17:00

AANBIEDINGEN
VOOR ELKE DAG!

Maandag en dinsdag
 verse worst, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50
 verse worst+speklappen, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,95

Woensdag
 rundergehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,50
 half -om-halfgehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50
 4 schnitzels+500 gram gehakt . . . . . . . . . . . . . . . € 10,50

Donderdag
 shoarmavlees, 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,95

Vrijdag en zaterdag
 3 biefstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50

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



Het bestuur van wijkvereniging de Oostelaar wil graag via deze 
weg alle hierna genoemde sponsoren hartelijk bedanken voor hun 
bijdragen aan de Dag van de Laar 2019.

Foto van Eimeren Huissen
Openluchtmuseum Arnhem
Watermuseum
Vitesse
Jamin Kronenburg
Primera de Laar Oost
Jumbo M. Janssen
Bloem en Pracht de Laar Oost
Etos Wilma
Keurslager Frans Schilder
Wijkcentrum en zorgboerderij De Kroon
AAAndacht Kronenburg
De Pannekoekenbakker Slijk-Ewijk

Nogmaals hartelijk dank voor jullie sponsoring! Mede dank zij alle gulle giften hebben we er gezamenlijk weer 
een mooi feest van kunnen maken.

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

Geadopteerde bloembakken
Henk van Zadelhoff en zijn overbuurman Henry van de Deurnestraat hebben een bloembak in hun straat geadopteerd. 
Gemeentemedewerkers hadden via een A4-formulier aangegeven dat de twee bloembakken in hun straat weggehaald 
zouden worden, als er niemand was, die deze bakken wilde onderhouden/adopteren.

Na overleg met Milly Kors, stadsdeelmanager Zuidwest van de gemeente Arnhem, besloten deze bewoners ieder een 
plantenbak te adopteren. In zo’n geval vergoedt de gemeente de gemaakte kosten. Het onderhoud wordt dan aan de 
betreffende bewoners overgelaten. Het resultaat is op bijgaande foto te zien. 

Wilt u ook groen of bloembakken in uw woonomgeving adopteren, dan is Milly Kors voor informatie over de 
mogelijkheden te bereiken via milly.kors@arnhem.nl.

Voor de adoptie Na de adoptie

laarnieuws
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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! 

Het wijkteam Elden en De Laar is er voor alle inwoners in de wijk die vragen hebben 
rondom financiën, zorg, opvoeding en WMO.
In het wijkteam zijn er ca. 8 wijkcoaches met expertise jeugd. Hiervan zijn een aantal 
coaches wat meer gericht op het jonge kind.

Met welke vragen kunnen ouders/gezinnen bij ons terecht? (hieronder een greep uit de 
vele vragen die bij ons terecht komen)
• Ik heb moeite met de opvoeding van mijn kind
• Mijn kind komt niet goed mee op peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/school
• Ik heb vragen omtrent het gedrag van mijn kind
• Mijn kind wil niet luisteren, wat kan ik hieraan doen?
• Wij gaan scheiden, wat heeft mijn kind hierbij nodig?
• Mijn kind wordt vaak gepest.

U kunt een afspraak met ons maken op telefoonnummer: 088-2260000 of via de website: www.wijkteamsarnhem.nl

Tevens zijn wij regelmatig te vinden bij de peuterspeelzalen en de scholen. 
Op donderdag is er ook altijd een wijkcoach aanwezig bij boerderij de Kroon,
van 13:00 tot 15:00 uur.
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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. 

AutoMaatje Arnhem groot succes! 
Word jij ook een AutoMaatje?
Wat is het?
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren vrijwilligers 
minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door 
AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. Dit 
kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de 
koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal naar toe, dus 
niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook 
gewoon voor leuke dingen inschakelen, zoals een bezoekje of een 
boodschap doen.

Word jij ook AutoMaatje?
We zijn op zoek naar nog meer vrijwilligers. Lijkt het je ook leuk om jouw eigen ‘buren’ te vervoeren? Neem dan contact 
op met Marjon van Baars via automaatje@swoa.nl.
Je krijgt een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer.

Links:
www.swoa.nl of www.anwb.nl/automaatje



doe	mee	met	de	eerste	pubquiz	in	boerderij	de	kroon.	een	
spannend	spel	met	wijkteams	uit	de	laar	oost	en	de	laar	west!
Wat is een pubquiz?

Een PubQuiz wordt gespeeld door verschillende teams tegen elkaar door middel van het beantwoorden van vragen in 
diverse rondes. Een team bestaat uit 4 tot 6 spelers.

Een PubQuiz bevat meerdere vragenrondes. Elke ronde heeft een thema, bijvoorbeeld: 

Fotovragen, Muziek, Actualiteiten enzovoorts. Kortom: Wat weet jij eigenlijk over jouw wijk, je stad en hoe staat het met de 
algemene kennis?

PubQuiz De Laar wordt gespeeld in 8 rondes – 80 vragen – 3 prijzen!

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden als team ( maximaal 6 personen) of individueel ( u wordt dan in een groep geplaatst) 
Deelname is gratis!  Eigen consumpties meebrengen is niet toegestaan!  
De zaal is open vanaf 19.30  uur!

Opgave kan per tel.: 06-45282667  
of per e-mail:info@oostelaar.nl 

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 6 november! 

Deze activiteit voor bewoners van de Laar West en de Laar Oost wordt u aangeboden door:

Vrijdagavond 8 november
Aanvang 20:00 uur

reserveer in uw agenda

Eerste pubquiz De Laar

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING

DE OOSTELAAR
WIJKVERENIGING
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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 
  



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

De route die dit jaar gelopen wordt, is als volgt: 
Start bij boerderij De Kroon – rechts Randweg (fietspad) – rechts Bingelradepark – links Bingelradestraat 
– rechts Gronsveldstraat – rechts Venlosingel – rechts Herkenboschstraat – pleintje rondlopen – rechts 
Gronsveldkade – links Gronsveldkade – rechts Bingelradepark – via fietspad Randweg weer terug naar 
boerderij De Kroon. Bij zeer slecht weer wordt de route ingekort.

De optocht duurt ongeveer drie kwartier. Bij terugkomst in boerderij De Kroon krijgen de kinderen limonade 
met wat lekkers en voor de ouders is er koffie.
Deelname is gratis. De wijkvereniging zorgt voor begeleiding, maar de ouders blijven zelf verantwoordelijk 
voor hun kinderen.

Verzamelen vanaf 17.45 uur bij boerderij De Kroon (achteringang). 
Vertrek om 18.00 uur.
Organisatie: Wijkvereniging De Oostelaar, wijkcentrum en zorgboerderij De Kroon.

Sint Maarten
Sinte, Sinte Maarten

De koeien hebben staarten 
De meisjes hebben rokjes aan 

Daar komt Sinte Maarten aan

Henk Kroon directeur MVT Arnhem
Henk Kroon is per 15 augustus jl. benoemd tot directeur 
van MVT, dé organisatie voor ondersteuning van 
mantelzorg en vrijwillige thuishulp in Arnhem.

Het belang van mantelzorg in de samenleving neemt toe. 
Steeds vaker doen mantelzorgers in Arnhem een beroep op 
MVT voor persoonlijke ondersteuning. Dat stelt hoge eisen 
aan de medewerkers die mantelzorgers ondersteunen.
Het bestuur van MVT is daarom blij met de komst van 
Henk Kroon en verwacht dat hij met zijn brede achtergrond 
de organisatie verder kan professionaliseren en de 
dienstverlening aan mantelzorgers en hulpverleners verder 
kan verdiepen en verbreden.
Kroon (1958) komt uit een familie van bouwondernemers. 
Hij is nog steeds actief betrokken bij het familiebedrijf. 
Daarnaast heeft hij een brede ervaring in het sociaal 

domein, onder andere als gemeentelijk adviseur en 
directeur schuldhulpverlening. Inzet voor kwetsbare 
groepen in de samenleving is een belangrijke drijfveer in 
zijn loopbaan.

Over MVT
De gemeente heeft de taak 
mantelzorgers te ondersteunen 
en biedt deze ondersteuning 
onder meer aan via het 
ondersteuningspunt Mantelzorg 
en Vrijwillige Thuishulp in 
Arnhem. MVT ondersteunt 
mantelzorgers in Arnhem met 
raad en daad.

Henk Kroon directeur MVT Arnhem 

Persbericht | 5 september 2019 
 

 
 
Arnhem, 5 september 2019 – Henk Kroon is per 15 augustus jl. benoemd tot directeur van MVT, dé 
organisatie voor ondersteuning van mantelzorg en vrijwillige thuishulp in Arnhem. 
 
Het belang van mantelzorg in de samenleving neemt toe. Steeds vaker doen mantelzorgers in 
Arnhem een beroep op MVT voor persoonlijke ondersteuning. Dat stelt hoge eisen aan de 
medewerkers die mantelzorgers ondersteunen.  
 
Het bestuur van MVT is daarom blij met de komst van Henk Kroon en verwacht dat hij met zijn brede 
achtergrond de organisatie verder kan professionaliseren en de dienstverlening aan mantelzorgers 
en hulpverleners verder kan verdiepen en verbreden.   
 
Kroon (1958) komt uit een familie van bouwondernemers. Hij is nog steeds actief betrokken bij het 
familiebedrijf. Daarnaast heeft hij een brede ervaring in het sociaal domein, onder andere als 
gemeentelijk adviseur en directeur schuldhulpverlening. Inzet voor kwetsbare groepen in de 
samenleving is een belangrijke drijfveer in zijn loopbaan. 
 
Over MVT 
De gemeente heeft de taak mantelzorgers te ondersteunen en biedt deze ondersteuning onder meer 
aan via het ondersteuningspunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp in Arnhem. MVT ondersteunt 
mantelzorgers in Arnhem met raad en daad. 
 
Vragen over dit persbericht?  
Neem dan contact op met mw. A. Lunenberg, voorzitter MVT (lunenberg@dds.nl) of Henk Kroon, 
directeur MVT (h.kroon@mvtarnhem.nl).  

laarnieuws
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Op zaterdag 23 november is het weer zover! 
Sinterklaas komt naar De Laar, samen met zijn 
paard en al zijn pieten. Eerst maakt hij te paard een 
rondgang door de wijk, begeleid door alle pieten en 
heel veel kinderen met papa’s en mama’s en natuurlijk 
ook opa’s en oma’s. De Zwarte Pietenband zorgt 
tijdens de optocht voor vrolijke Sinterklaasmuziek. 
Kinderen, die als “sintje” of “pietje” verkleed in de 
optocht meelopen, kunnen een prijsje winnen. 

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

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

sinterklaas	bezoekt	de	laar	op			zaterdag	23	november

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

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

optocht	door	de	wijk

laarnieuws
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sinterklaas	bezoekt	de	laar	op			zaterdag	23	november

BON VOOR SCHOENZETTEN OP 22 NOVEMBER  
Ik wil meedoen aan het Sinterklaasfeest op zaterdag 23 november in boerderij De Kroon 
(aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur). 
 
Op vrijdag 22 november kun je tussen 16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren bij  
boerderij De Kroon (bijgebouw). 
 
Let op, de schoenen zijn alleen op dat tijdstip in te leveren. 
Voor elk kind één aparte bon invullen a.u.b. 
Indien van toepassing: gelieve pas te betalen bij het inleveren van de schoen(en). 
Kosten: leden gratis; niet-leden € 2,50.

Naam:  ________________  J /   M

Leeftijd:  ________________________ jaar

Adres:  ___________________________

Telefoonnr.:  ___________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

De bon uiterlijk 17 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon stoppen. 

feest	in	boerderij	de	kroon	voor	
kinderen	die	hun	schoen	gezet	hebben

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

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

Voordat Sinterklaas binnen komt maken 
alle pieten, samen met de kinderen, er 
alvast een vrolijk feestje. Limonade en 
speculaas horen daar natuurlijk ook bij. 

Als Sinterklaas eenmaal binnen is 
kunnen kinderen, die dat willen, een 
liedje komen zingen of met Sinterklaas 
op de foto. Ook worden de kinderen, 
die een prijsje gewonnen hebben met 
versierde schoenen, op het podium 
geroepen. Daarna gaat Sinterklaas, 
samen met de pieten, de gevulde 
schoenen uitdelen.

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

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

Wil je meedoen aan het feest in 
de boerderij? Dan moet je wel de 
dag ervoor je schoen zetten; dat kan 
alleen wanneer je de bon uit wijkblad 
Laarnieuws uiterlijk 17 november in de 
brievenbus bij boerderij De Kroon stopt. 
Je kunt de bon ook bij bistro ’t Kroontje 
(bij boerderij De Kroon) halen. De bon 
kan eveneens vanaf de website  
www.oostelaar.nl geprint worden.

Op vrijdag 22 november kun je tussen 
16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren 
bij boerderij De Kroon (bijbouw). Als 
je de schoen mooi versiert, kun je 
hiermee een prijsje winnen.

Naam:  ________________  J /   M

Leeftijd:  ________________________ jaar

Adres:  ___________________________

Telefoonnr.:  ___________________________

 Wel /  geen lid van wijkvereniging De Oostelaar.

laarnieuws
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samenwerken	in	de	wijk
Wilt u iets oppakken in uw straat, buurt of omgeving? Bijvoorbeeld een border aanpassen voor grotere veiligheid? Of dat 
er meer licht komt op bepaalde paden? Of maatregelen i.v.m. inbraakveiligheid? 

Meld u dan bij het Wijkplatform! We zijn bereikbaar via de volgende mailadressen:
• delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
• delaararnhem@gmail.nl

Op de website www.delaararnhem.nl onder de knop “Wijkbudget aanvragen” zijn de criteria te vinden die gelden
bij een aanvraag.
En onder de knop ‘Aanvraagformulier Wijkbudget De Laar’ is het formulier te vinden waarmee de financiële ondersteuning 
aangevraagd kan worden.

De aanvraag zal behandeld worden door het Wijkplatform.  

Voor voorbeelden van wijkinitiatieven, zie de interviews ‘Vergroenen Hofje’ en ‘Opening Speelplein Susterenhof’.

In het menu is ook een knop Burgerkracht aangegeven. Dit betreft een aparte subsidieregeling, die is ingesteld voor de 
financiële ondersteuning van activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen van bewoners in de wijk - zie de informatie 
aldaar. 

Er is in de Laar interesse voor bijvoorbeeld onderwerpen als jeugd, spelen, ontmoeting, zwerfvuil en verkeersveiligheid. 
Wijkbewoners (en organisaties) kunnen met elkaar in contact gebracht worden gebracht. Ook het Team Leefomgeving van 
de gemeente Arnhem wil graag samenwerken met bewoners en organisaties om de wijk positief te ontwikkelen.

laarnieuws
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zoek	de	6	verschillen De oplossing vind je op p. 19

Voetklachten en Podotherapie Hermanns 

Pijn onder de hiel of voetholte
 
Het hielbeen is een groot, stevig 
bot met twee belangrijke functies; 
het dragen van het lichaams-
gewicht tijdens het staan en het 
afwikkelen van de voet tijdens 
het lopen. Daarnaast is het een 
aanhechtingspunt voor een aantal 
enkelbanden en pezen in de voet. 

Aan de onderkant van de hiel zit een pees die er voor 
zorgt dat de voetholte mooi in stand blijft. Wanneer een 
voet is doorgezakt of juist heel hol is, komt er teveel 
trekkracht op de pees te staan en zal men pijnklachten 
ervaren onder de hiel en/of onder de voetholte. Vooral na 
lang zitten en na het slapen, ervaart men deze pijnklachten 
bij het staan en lopen. Indien er niets aan deze klachten 
gedaan wordt, kan de pijn zelfs de hele dag aanhouden. 

Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waar-
door nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen. 
Bel dus voor een afspraak of kijk op onze website.

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed 
en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, 
wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of 
medisch specialist!

Wij zijn o.a. gevestigd in:
Arnhem Velp Velperweg 71 6824 HH
Arnhem Elderveld Dordrechtweg 14 6843 DM 

Kijk voor meer informatie op: 
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 085-053 00 33

laarnieuws
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workshop	kerstcreatief
Om alvast in kerstsfeer te komen gaan we een stuk maken, dat niet 
kan ontbreken op de salontafel/eettafel. Hiervoor worden parelmoer 
kerstballen in een halve piepschuimbal gestoken. Daarna worden de 
ruimtes tussen de kerstballen opgevuld met veertjes, tillandsia en verse 
eucalyptus. Een stuk waar je zeker tot en met de kerstdagen veel plezier 
van hebt en dat ook te bewaren is voor volgende jaren.

Zelf meenemen: 
een plateaubord (zie foto) van 28 à 30 cm doorsnee.

De te gebruiken materialen kunnen afwijken van die op de foto. Dit is 
afhankelijk van wat we kunnen inkopen.

Wanneer:   dinsdag 12 november 
Waar:    deel 1 en 2 boerderij de Kroon. 
Tijd:   19.30- 22.00 uur
Kosten:   € 20.00 voor leden
                € 25.00 voor niet-leden
Opgeven:   vanaf 19 oktober tot uiterlijk 2 november
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.

rkvv	vdz	wordt	100	jaar:	reünisten	gezocht
RKVV VDZ viert het 100-jarig bestaan…..….  
op 26 augustus 2026. 

De vereniging treft nu echter al voorbereidingen op 
weg naar dat eeuwfeest. De organisatie is in handen 
gelegd van een speciale commissie, die van zins is 
tot aan genoemd jubileum jaarlijks een activiteit te 
organiseren: de VDZ Golden Oldies Reünie.

De eerste editie van deze reünie heeft al 
plaatsgevonden op zaterdag 5 oktober. 

De organisatie streeft ernaar om de juiste 
ambiance te creëren voor (oud-)leden, vrijwilligers, 
bestuursleden, trainers en begeleiders om onder het genot van een hapje en een drankje gezamenlijk herinneringen op te 
halen. Daarnaast wordt er van alles georganiseerd, zoals een demonstratiewedstrijd Walking Football tussen een team van 
oudgedienden van VDZ tegen Vitesse Old Stars en kan worden deelgenomen aan de Golden Oldies Schietbokaal. 

VDZ beschikt niet over een uitgebreid bestand met namen en e-mailadressen, maar hoopt zo veel mogelijk oud-VDZ-ers te 
bereiken. 

Aanmelden kan via reunie@vdz-arnhem.nl. Wie niet kan komen, maar wel graag op de hoogte wil blijven, kan een bericht 
sturen naar hetzelfde adres.

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.



kort	verslag	van	de	bijeenkomst	
leefbaarheid	en	veiligheid	op	27	augustus
“Datgene wat je ziet vanuit je 
keukenraam, dat bepaalt je idee van 
veiligheid”. Het was onverwacht druk, 
met naar schatting 70 wijkbewoners, 
op de bijeenkomst Leefbaarheid en 
Veiligheid in boerderij De Kroon. 
Ook Burgemeester Marcouch was 
aanwezig en hij prees meteen deze 
grote opkomst en gaf aan die te zien 
als een blijk van betrokkenheid van 
bewoners bij hun wijk.  

Als eerste kregen we een presentatie 
over What’s app Buurtpreventie 
(WABP) door Marijke Leusink. Het 
gaat over bewoners van een bepaalde 
buurt, die elkaar op de hoogte 
houden over mogelijk verdachte zaken 
wat betreft bijvoorbeeld voorbereiding 
van inbraak van een auto of huis. 
Het blijkt namelijk dat inbrekers vaak 
van tevoren een buurt onderzoeken 
om te bepalen wanneer mensen 
niet thuis zijn en hoe ze het best kunnen inbreken. Bij de 
buurtpreventie gaat het om het signaleren van verdachte 
zaken. Ook wordt er nauw samengewerkt met de politie. 
Er wordt heel snel gereageerd op meldingen. De Gemeente 
Arnhem ziet deelname eraan als heel positief. Voor meer 
info zie: https://delaararnhem.nl/buurtpreventie-de-laar.

Na deze presentatie kwam Burgemeester Marcouch aan 
het woord. Aanvullend hierop gaf hij aan dat er in wijken 
met WABP veel minder criminaliteit is. Ook sprak hij over 
algemene veiligheid in de verschillende wijken. Daar is al 
veel over bekend, maar dat is veelal gevat in rapporten en 
cijfers. Daarnaast is het van belang om te luisteren naar 
wat mensen zelf in hun wijk en buurt ervaren. ‘Wat je ziet 
vanuit je keukenraam,’ zo zei de burgemeester, ‘dat bepaalt 
je idee van veiligheid.’ Wat je ziet direct om je heen, in je 
straat, in je buurt, wat je daar meemaakt, wat je daar voor 
gevoel bij hebt, dat bepaalt je idee van veiligheid. Verder 
gaf hij aan vooral te willen luisteren, om aldus een indruk 
te krijgen van wat er speelt in de wijk. Hij kan onmogelijk 
de kwesties direct oplossen, maar ze wel meenemen als 
aandachtspunt voor latere actie. 

Aldus leek de avond pas goed te beginnen. Presentator 
Ron Vervuurt had meteen aan het begin al met 
steekwoorden gepeild wat er zoal leeft onder de 
aanwezige wijkbewoners. Maar nu met de burgemeester 
erbij leek men een kans te zien eindelijk eens goed 
gehoord te worden. Vragen kwamen er bijvoorbeeld 
over de “verkamering”, die speelt op diverse plaatsen in 

de wijk. Een gewoon woonhuis wordt dan ingericht als 
slaapverblijf voor Roemenen of Tsjechen. Mensen zijn daar 
verontrust over wat betreft veiligheid en waardedaling van 
onroerend goed. Andere kwesties hebben te maken met 
bijvoorbeeld een tekort aan parkeerruimte, het geringe 
aantal handhavers voor Arnhem-Zuid en overlast van 
speelplaatsen bij scholen. Een compleet overzicht van de 
aan bod gekomen onderwerpen is te vinden op:  
www.delaararnhem.nl/bijeenkomst-leefbaarheid-en-veiligheid. 

Op al de vragen heeft de burgemeester antwoord gegeven. 
Het komt erop neer dat je je voor veel van die kwesties 
kunt melden bij Team Leefomgeving en/of de wijkagent. 
Maar er ligt ook een verantwoording bij de ouders waar 
het kinderen betreft en bij wijkbewoners, als er nog een 
mogelijkheid is om in onderling gesprek dingen op te 
lossen. De “verkamering” behoeft aandacht. Ook andere 
vragen behoeven mogelijk nadere aandacht.

Tekst en foto: Dick Broere

Oplossing pagina 16

1. Een tweede wit visje

2. Zwart-gele vis met dubbele staartvin

3. Jong visje bij moeder vis

4.  Klein formaat vis met spitse bek en zwarte 

kopstreep

5. Vis met roze staartstip

6. Staartloos koffervisje

laarnieuws
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Eenden foerageren ook op de wal: 
eikels. Stevige kost! Lekker knabbelen. 

Als je in de tunnel onder de Burg. 
Matsersingel omhoog blikt ontdek 
je de 8-potige bewoners. Ze zijn met 
honderden. Op de lampen komen 
veel vliegende beestjes af. Massale 
smulpartij!

Nationale smuldagen: 
donderdag 24 oktober 
is het nationale 
boerenkool/kebabdag. 

25 oktober is de 
nationale vlaaidag. 

Dit is goed nieuws voor Nederlandse 
smulpapen. Maar niet zo goed voor 
hen die hun best doen om af te vallen.

van	de hak	op	de tak	 Mart v.d. Burgh 

De larve van de sint jacobsvlinder, 
de zebrarups, leeft uitsluitend op 
het jacobskruiskruid. De hele plant is 
giftig voor dieren en mensen. In de 
bloem zit twee keer zoveel gif als in 
de bladeren. Wel is de plant goed voor 
bestuivende insecten, bijen, vlinders 
en zweefvliegen.

Gevallen sierappeltjes, vroege 
voorbode van de herfst.

 
Waar is onze auto gebleven?

Nijlganzengezin. De oude Egyptenaren 
beschouwden de nijlgans als een heilig 
dier en beeldden hem af in hun kunst.

Geen elfje gezien. Waren zeker aan 
het uitslapen na een nachtje stappen.

Kauwtjes op zoek naar zaden in de 
gemaaide wegberm.

laarnieuws
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omgaan	met	niet	aangeboren	hersenletsel	
Een cursus voor familie en naasten die zorgen voor iemand met Niet Aan-
geboren Hersenletsel (NAH)  

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 
Arnhem organiseert samen met 
diverse organisaties een cursus 
omgaan met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) voor familie en 
naasten die zorgen voor iemand met 
NAH. 
 
Zorgen voor een naaste met NAH
Als iemand te maken krijgt met NAH 
roept dit voor de naaste omgeving, 
familie en vrienden veel vragen op. 
“Waarom doet hij/zij zo anders? Hoe 
moet ik hier mee omgaan? Wat kan 
ons helpen zodat we beter de zorg 
kunnen volhouden?”. In deze cursus 
geven we meer informatie over NAH 
en de gevolgen van NAH. We geven 
u handvatten hoe om te gaan met 
iemand met NAH en geven informatie 
over de ondersteuningsmogelijkheden 
die er zijn in deze regio. Ook 
is er ruimte om uw vragen te 

stellen. Tevens geeft deze cursus 
u de mogelijkheid om anderen te 
ontmoeten die in een vergelijkbare 
situatie zitten en hierover met elkaar 
ervaringen uit te wisselen. De cursus 
bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 
uur per keer en start in dit najaar in 
Arnhem.
 
Wat komt er per avond aan bod:
Dag 1. Elkaar ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen
Dag 2. Hersenen en gedrag (medische 
uitleg)
Dag 3. De gevolgen van NAH
Dag 4. Kernkwadranten of levend 
verlies 
Dag 5. Hoe zorg ik goed voor mezelf?
Dag 6. Evaluatie en afsluiting

Voor wie: familie en naasten die 
zorgen voor iemand met NAH

Data cursus: 14 en 28 oktober, 11 en 
25 november, 9 december, 13 januari
Locatie: MVT, Slochterenweg 40,  
6835 DX in Arnhem
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Mede mogelijk gemaakt door  
De cursus wordt vanuit Mantelzorg 
Vrijwillige Thuishulp georganiseerd 
in samenwerking met organisaties 
die samenwerken vanuit de CVA 
Keten Arnhem e.o. en Stichting NAH 
Gelderland. Voor meer informatie en 
aanmelding mail  
m.braam@mvtarnhem.nl of 
bel 026-3270174/06-16067490 .
belangrijk om u van te voren aan te 
melden via mail  
a.deibert@mvtarnhem.nl  
(naam, adres, telefoonnummer) 
of per telefoon 026-370 7855.

vrijwilligers	gevraagd	voor	home-start!!	
Wil jij een gezin ondersteunen? Word dan vrijwilliger bij Home-Start!

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 
Home-start zoekt nieuwe 
gemotiveerde vrijwilligers voor 
minimaal een jaar voor de periode 
september 2019 tot en met juli 2020 
of als je wilt langer.

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

Wat vraagt Home-Start van 
vrijwilligers:
• Ervaring als ouder en 

opvoeder. Dus vanuit eigen 

ervaringsdeskundigheid ouders 
kunnen ondersteunen.

• Niet de zaken van ouders 
overnemen, dus ouders worden 
niet afhankelijk van jou. Je loopt 
naast de ouder en geeft een 
steuntje in de rug.

• Je bent een luisterend oor, je 
neemt de tijd om te luisteren en 
er te zijn voor de ouder

• Je geeft positieve aandacht aan 
wat wel goed gaat in het gezin

• Een open houding naar andere 
culturen

• Je hebt contact met de ouder op 
basis van gelijkwaardigheid en 
vertrouwen

Wat biedt Home-Start:
• Interessant vrijwilligerswerk en 

een prachtige aanvulling op je c.v. 
• Begeleiding/ondersteuning/

feedback van de coördinator van 
Home-start

• Een introductietraining van  
5 dagdelen

• Maandelijks overleg en 
uitwisseling met collega-
vrijwilligers

• Ervaring opdoen op in het 
begeleiden/ondersteunen van 
ouders en kinderen 

• Onkostenvergoeding (vervoer)

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Sakina Akdag, coordinator Home-Start
0615217964
s.akdag@rijnstad.nl,  
homestart@rijnstad.nl
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bestuur	wijkvereniging	de	oostelaar
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
www.oostelaar.nl
Voorzitter: Dennis van der Steldt,  06-13447505
Secretaris: Monique Bergers
Penningmeester: Annie Folman
Alg. bestuurslid: Anja Spanbroek
Alg. bestuurslid: Wim van Wijk
Asp. bestuurslid: Tiny Sijbrandi

basisscholen	venlosingel
Toermalijn (chr.), 381 01 55 
Anne Frank, 383 16 46 
De Laarhorst (r.k.), 383 06 65
basisscholen	brabantweg
De Laarakker (r.k.), 383 06 64
De Expeditie, 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
Tandartspraktijk Radic, ma-do 9.00-13.00 uur
Aalburgstraat 108, 389 15 16

Agenda wijkvereniging De Oostelaar

Koffie-ochtend 
SWOA/WV
10.00 – 12.00 uur
woensdagochtend, 
met uitzondering van 
elke 3e woensdag dan 
is er Bingo 50plus

Inloopmiddag en 
jokeren
13.30 – 15.30 uur
Irene Baumann, 
3812371
elke vrijdagmiddag

Bingo 50plus 
elke 3e woensdag van 
de maand let op, 
gewijzigd tijdstip!
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink, 
3818556
16 okt, 20 nov, 18 dec

Bingo 19.30 uur
Anja Spanbroek
12 okt, 9 nov, 14 dec 
(kerstbingo)

Breien voor goed 
doel,  
10.00 – 12.30 uur
1, 15 en 29 okt
12 en 26 nov
10 en 17 dec

Badminton  
10.00 – 11.30 uur
Harry Aalbers, 
06-51829964
elke woensdag
Adres: Spelzaal, 
Venlosingel

Mandala tekenen, 
10.00 – 12.00 uur
Elvira Benerink,  
381 85 56 
Ineke Bretz, 
06-31960079
14 en 28 okt,  
11 en 25 nov, 9 dec

Agenda  
wijkcentrum De Kroon

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

Donderdag:
Wijkteam 
Elden/De Laar
spreekuur 
13.00 – 15.00 uur

Donderdag & 
Dinsdag
Kickboksen voor 
jong en oud
19.00 uur

Wie, wat, waar

gem.	openbare	ruimte,	377 43 27
servicelijn	gem.	arnhem,	0900-1809
suez	grofvuil, www.afvalbalie.nl
suez	afvalinzamelaar,	0800–366 69 99 
(ma-vrij 8.00-18.00 uur)

laarnieuws
Wijkblad voor De Laar
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tarieven	advertenties	“laarnieuws”:	zie	www.oostelaar.nl

IEDERE ZONDAG 
OPEN

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

HERFST
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


