
Programma 
Feestmaand september 2018

Zaterdag 29 september: 
Craneveer is écht jarig deze dag!
Feest met Barbecue 
en Grooves voor de 
hele wijk
Locatie: Recreatiezaal Craneveer en schoolplein 
van basisschool De Zyp
Aanvangstijd: 16.30 uur (inloop), bbq vanaf 17.00 uur.
19.00 uur  KidsGrooves; 21.00 uur Craneveer Grooves tot 
0.00 uur
Voor de hele wijk, jong en oud, organiseren we een spectacu
laire hekkensluiter met muziek, drankjes en bbq. Voor de 
bbq kunt u kiezen uit vlees/ vis of een vegetarisch pakket, bij 
aanmelding ontvangt u een polsbandje voor de bbq. Dit is uw 
toegangsbewijs.
Kosten: volwassenen € 10,-; kinderen (<12) € 7,50 per 
persoon, exclusief drankjes. Drankjes zijn voor € 1,50 te 
koop via bonnen die ter plekke verkocht worden
Aanmelden van 20 augustus tot 22 september bij Slagerij 
De Haas op de Beethovenlaan. Let op: bij het aanmelden 
dient u direct contant (liefst gepast) de bbq af te rekenen 

www.craneveer.nl

Zie voor een uitgebreide 
beschrijving ook de 
Craneveer van juli 2018

Met dank aan de ondernemers in de 
wijk die dit programma mede mogelijk 
gemaakt hebben: 

Recreatieve 
vereniging 
Craneveer is 
jarig en viert 
dat met 
activiteiten in 
alle weekenden 
van september!

Wacht niet te lang met aan melden, want 
vol is vol. Er is voor alle activiteiten een 
maximum aantal deelnemers gesteld. 
Craneveer behoudt zich het recht voor 
om bij weinig aanmeldingen of extreme 
(weers)omstandig heden, activiteiten te 
annuleren. 
Er zullen tijdens de activiteiten foto’s 
gemaakt worden voor Craneveer, de 
website en Facebook. Door aanwezig 
te zijn bij de activiteit stemt u in met 
publicatie. 

Zondag 23 september: 
Senioren op 
ontdekkingstocht 
door de dierentuin
Locatie: Burgers’ Zoo
Aanvangstijden: 10.30 uur; 11.30 uur en 13.00 uur 
Senioren (60+) en minder mobiele leden van Craneveer 
mogen – op uitnodiging van Burgers’ Zoo – op ontdekkings
tocht door de dierentuin. Hiervoor is een speciale route 
samengesteld, langs onder meer de nieuwe Mangrove en 
de Bush. Indien nodig mag u een begeleider meenemen, 
vervoer kan geregeld worden en u krijgt koffie of thee met 
gebak. 
Kosten: geen (let op: voor deze activiteit dient u lid/ 
begunstiger te zijn van Craneveer)
Aanmelden tot 10 september via de bon in de Craneveer 
van juli, of via aanmeldformulieren bij de COOP

begeleiders en vrijwilligers gezocht!

en veel dank aan alle 
vrijwilligers!



Zondag 2 september:
Lunch met 
muzikale 
omlijsting en 
theatersport 

Locatie: Oremusplein
Aanvangstijd: 12.00 uur 
We gaan gezellig met z’n allen lunchen en genieten van 
muziek en theatersport. Neem zelf een bord, bestek en 
een lekker lunchgerecht mee. Wij zorgen voor tafels & 
banken, muziek en drankjes, alle meegebrachte hapjes 
worden gedeeld. Weet u niet wat theatersport is? 
Wij ook nog niet, maar kom het zien en beleven 
op 2 september
Kosten: geen
Aanmelding kan van 20 tot 31 augustus via 
aanmeldformulieren bij de Coop 

Zondag 16 september:
Kinderen (4-12 jaar) op 
ontdekkingstocht 
in de CANON
Locatie: Nederlands Openlucht Museum
Aanvangstijden: 9.00 uur en 10.00 uur 
Kinderen gaan – op uitnodiging van het NOM  in 
groepjes van vijf met de ‘zigzagopdrachtenkaart’ op 
ontdekkingstocht in de Canon van het NOM. Bij ieder 
groepje kan er maximaal één begeleider kosteloos mee. 
Ouders kunnen zich hiervoor opgeven
Kosten: geen, maar wel graag eventuele museumkaart 
meenemen
Aanmelden (kinderen en volwassen) kan van 20 
augustus tot 12 september via aanmeldformulieren 
bij de Coop

Zaterdag 8 
en zondag 9 
september:
Strongbox 
speelt 
Sjah Mataa 

Locatie: speeltuin onder aan de Sweelincklaan
Aanvangstijd: Zaterdag én zondag om 14.00 en 
16.00 uur start er een voorstelling
Uit het paleis komt de Sjah met zijn harem…. 
En daar begint het verhaal. Groot en klein, iedereen is 
welkom bij deze voorstelling. Neem wel zelf je eigen 
stoel mee. Wij zorgen voor een bijzonder drankje na 
afloop
Kosten: geen
Aanmelden kan van 20 augustus tot 7 september 
via inschrijflijst bij de Coop

O
nt

w
er

p:
 C

oe
n 

Pa
us

m
a


