Na het succes van het eerste Buurtfeest in 2003 werd er in 2005 een nog beter georganiseerd tweede feest
gehouden:
Als organisatoren van Buurtfeest 2005 vinden wij het een geslaagd feest geworden! Jong en oud verschenen
massaal en hebben zich vanaf 's middags tot in de kleine uurtjes prima vermaakt. Bij de kinderen waren het
Sumo worstelen, de Hindernisbaan, het Poppentheater en het schminken erg in trek. Mede door de muziek kwam
de sfeer er goed in. Wij willen dan ook onze dank uitspreken aan al het muzikale talent wat hier in de wijk woont
en heeft bijgedragen om het feest op te luisteren. Hartelijk dank aan: de Jeugdband Blue Flash, het dweilorkest
'Overall', Robert -onze zanger van het levenslied-, Duo Langs de lijn en de spokenshow. De recent opgerichte
band Alteveer/ Cranevelt speelde de sterren van de hemel. Wat hebben de mensen gedanst! Jullie waren
fantastisch en complimenteerden de mooie dag met swingende en afwisselende muziek.
Onder grote belangstelling werden rond 21.00 de loterij prijzen getrokken. De lijst met niet opgehaalde prijzen
hangt bij de COOP en cafetaria 't Hoekje. Mensen die hun prijs niet in ontvangst hebben kunnen nemen kunnen
hier even kijken. De lijst is ook te vinden op de website www.craneveer.nl
Wij willen ook graag onze dank uitspreken naar de winkeliers, de ondernemers, de donateurs en de vrijwilligers.
Zonder deze mensen was dit Buurtfeest niet te realiseren geweest! Wist u dat de volledige buitenomzet van
Cafetaria 't Hoekje ten goede komt aan het Buurtfeest? Hartelijk dank daarvoor!
Wij kunnen en willen niet voorbij gaan aan onze donateurs. Op alfabetische volgorde: ABC Vastgoed, Albert
Riksen Transport, Bar-cafetaria 't Hoekje, Bloem en sfeerboetiek Alteveer, Bloemsierkunst van Stijn, Burgers Zoo,
COOP Manders, Drogisterij Alteveer, Elferen Grondverzet CV, Foto Cranevelt, Fysiotherapie Altevelt, Holleman
Beheer, Innoview ICT solutions, Interbrew, Meeus Makelaars, MP Media, Openluchtmuseum, Pannekoekenhuis
Het Mussennest te Wapenveld, Restaurant Nashville, Rob Slijkhuis Tweewielers, Rubens Wonen, Slagerij de Haas,
Slagerij Pluim, Smederij De Smidse, Stap Events, The Seahorse Aquarium speciaalzaak, Ubbink Seesink,
Willemsen Makelaars, Wijkvereniging Craneveer, Willemsen Makelaars, Ijska Accounting en Zeta PDM.
Rest ons nog te zeggen: Tot ziens op het volgende buurtfeest in 2007!

In 2007 werd op 8 september het derde buurtfeest gehouden. Hiervan bestaat geen verslag in Craneveer.
Slechts een aankondiging in de Craneveer van juli. Maar ooggetuigen melden dat ook dit feest weer een
groot succes is geweest.
De organisatie was sinds 2003 van een privé-initiatief overgegaan naar een stichting met verplichtingen en
een begroting. De stichting was en is onafhankelijk van de vereniging Craneveer. De wijkvereniging heeft
vanaf 2005 een financiële bijdrage geleverd ter ondersteuning van het initiatief.
Het bestuur van de stichting Buurtfeest Alteveer/Cranevelt was na de organisatie van 3 feesten
uitgeorganiseerd en zochten tijdens het feest van 2007 al naar opvolgers. Hans Assink werd benaderd om
als voorzitter de organisatie op zich te nemen.
En zo is er in 2008/2009 een geheel nieuwe ploeg aan de slag gegaan: Els Peters, Anneke Martens, Lieke
Camerik, Frans Kamsteeg, Han Olde Engberink, Joost Maree en Hans Assink hebben voor hun gevoel het
Buurtfeest opnieuw uitgevonden. Naast dat het een gezellig feest moest zijn, hebben zij gemeend dat er
ook veel activiteiten te doen moesten zijn die niet alleen gericht waren op consumeren, maar meer gericht
op deelname en creativiteit. In 2009 waren er dan ook workshops schilderen, zingen, graffiti en djembee.
Verder werden er allerlei clubs uitgenodigd om zich te presenteren. Van scouting tot sportclubs en
sportscholen. En voor het eerst was er een grote tent geplaatst op het terrein van de inmiddels afgebroken

Verrijzeniskerk. ’s Avonds was er naast discomuziek voor het eerst een buurtband, samengesteld uit
muzikanten uit de buurt die dansmuziek speelden!
Een verslag:
In één woord Fantastisch!
Mooi weer, leuke activiteiten, swingende muziek, veel bezoekers en …..een topsfeer. De
ingrediënten die het buurtfeest van 19/09/09 tot een succes hebben gemaakt. Verenigingen en
organisaties uit de buurt lieten zich van hun beste kant zien!
Zo was de scouting Anne de Guigné ruim vertegenwoordigd met een heus kampement waar
kinderen scoutingavonturen konden beleven bij open vuur met o.a. broodje bakken en warme
chocolademelk. SWOA Altevelt streek neer in de sfeervolle tent met zelfgemaakte bowl, advocaatje
mèt en versierde kaasblokjes. Het Rode Kruis team, met ziekenauto en lotusslachtoffer, heeft ons
verschillende keren 'de schrik op het lijf gejaagd' door waarheidsgetrouwe ongevallen te simuleren;
van snijwond bij Kids Creatief, een brandwond bij het open vuur en een beenbreuk bij de stormbaan.
Veel kinderen trotseerden met eigen ATB het hindernisparcours bij Reto wielersport.
Tennisvereniging 'de Groene Kamer' zag haar kans schoon om zich te presenteren als nieuwkomer in
de wijk. Van Elferen kwam met het rollotreintje en een zandspeelberg voor de kleintjes; succes
verzekerd. Manage De Waterberg leverde een kraal van strobalen voor de djembee-workshop. Ook
muzikaal talent in de wijk diende zich aan, van accordeontrio tot een sambaband Montereno; een
kleurrijk spektakel, dat de tent op zijn grondvesten deed schudden. Toen de buurtband haar sound
liet horen ging het dak eraf. Een 8-mans formatie waaronder 3 zangeressen met de X-factor alom.
De succesvolle activiteiten van buurtfeest 2007, zoals de schiettent en de stormbaan keerden ook
weer terug en werden goed bezocht. Dit aangevuld met het vernieuwende pannavoetbal wat
zichzelf in gang hield met onderlinge toernooitjes. Streetdance voor de kleintjes resulteerde in een
bühne-optreden, met trotse ouders als toeschouwers. Terwijl buiten de volwassenen zich waagden
aan een stepsworkshop, vond er binnen een Swingo (muzikale bingo) plaats, waar niet alleen de
oudere buurtbewoners van genoten, maar ook de wat jongere families. Even terug in de tijd met
een smartlap, old songs en lieflijke chansons. Het bouwterrein 'oppimpen' als kunstproject in de
openbare ruimte heeft z'n vruchten afgeworpen met een vierluik van de vier seizoenen en een
graffitikunstwerk. Dit onder de bezielende leiding van twee enthousiaste beeldende kunstenaars.
Het graffitikunstwerk met de tekst 'Alteveer', een uniek exemplaar, is een collectorsitem geworden
voor iemand die daar anoniem zijn/haar voordeel mee heeft gedaan. Wij hopen dat dit kunstwerk
een ereplaats heeft gekregen die het verdient op deze 'bestemming onbekend'. Wat betreft het
vierluik is ons idee dit aan te bieden aan de twee basisscholen in de wijk: de Pieter Brueghelschool
en de Emmausschool. De schoolkaartenactie waar zij aan hebben meegewerkt heeft met de verkoop
maar liefst € 1.500,- opgeleverd!
Wat betreft de verzorging van de inwendige mens ontbrak het ons aan niets. Op en top was de
barbecue van de slager en het aangeboden stokbrood van de bakker. Leuk was het om de familie
Van Hooff van Burgers' Zoo, één van de sponsoren, te verwelkomen. Ook de familie Manders (Coop)
schoof na een lange werkdag aan bij het feest. En Cafer van 't Hoekje stond tot in de kleine uurtjes
voor ons klaar, met het suikerfeest de volgende ochtend in het verschiet.
Kortom, een buurtfeest dat ons allemaal nog lang zal heugen en wederom doet beseffen dat het fijn
is bewoner te zijn van deze buurt. Dank aan alle sponsoren en vrijwilligers die hun steentje hebben
bijgedragen namens het organiserende comité van Stichting Buurtfeest Alteveer/Craneveer.

2011: Het jaar van de eerste Zeepkistenrace! De buurtfeestcommissie werd uitgebreid met Huibert
Kortenray en drie mannen die enthousiast de zeepkistenrace hebben opgezet en begeleid: Ron Sprong, Bas
van der Togt en Bas Wildeman.
Een verslag:
Wat een leuk feest! Wat een mooi weer! Wat hebben we weer geboft! En wat veel buurtbewoners
waren er weer bij! Wij kijken terug op een fantastisch feest waar heel veel buurtbewoners zichtbaar
van genoten. De feesttent kreeg dit jaar een nieuwe plek, midden op de Beethovenlaan. Je kon er
gewoon niet omheen. Het nodigde uit om even een kijkje te nemen om vervolgens de hele verdere
dag en avond te blijven en te genieten van alle vermaak en gezelligheid. Vrijdagavond begonnen we
met het opbouwen van de grote feesttent. Met de hulp van vele vrijwilligers uit de wijk was het
buurtfeest voor ons begonnen. De volgende ochtend vroeg uit de veren om klokslag twee uur het
startschot te geven van het nieuwe onderdeel dit jaar ‘De Zeep kistenrace’. Wat een spektakel, wat
een kunstwerken, wat een jeugdsentiment. Eenentwintig kisten en het dubbele aantal kinderen en
een enkele volwassene die nog één keer het kind in zichzelf wilde laten opbloeien stalen de show. De
drumband, aangeboden en geleid door Slijkhuis Tweewielers ging hen met trommelgeroffel voor,
langs de vele toeschouwers die in spanning afwachtten hoe hun kind een paar minuten later de
afdaling zouden doorstaan. Maar eerst moest de zeepkist door de keuring; veiligheid voorop. En
veilig waren ze. Hoe kan dat ook anders. Vooraf kregen de kinderen de gelegenheid om deel te
nemen aan een informatieavond en aan een bouwdag met technische instructies; daar kregen ze
een bouwtekening mee. Alle kisten werden goedgekeurd en kregen een nummer om de afdaling te
maken. Het startschot klonk, de tijdklok ging lopen. Iedereen kwam onder luid gejuich en
aanmoediging van het publiek, en met de Rode Kruis EHBO in de achterhoede, heelhuids over de
finish in de feesttent. Alle kinderen kregen tot slot een medaille omgehangen en uiteraard waren er
prijs bekers voor de winnaars:
In de categorie 6 – 13 jaar: Joey met ‘Salamence’. In de categorie 13 – 130: Thijs met ‘Goede Rijder
Slechte Rij der’. In de categorie meermanskist won Daan met ‘de Wilde Kist’ met de snelste tijd van
de dag; 61.60 sec. De zeperd ging naar de jarige Kasper die met ‘De Wilde Kist’ is gecrashed. De prijs
voor de mooiste zeepkist ging naar DeeDee met ‘DR0604’ een wonderschone locomotief helemaal
van melkpakken. De volledige uitslag van alle deelnemers is te vinden op craneveer.nl. De
zeepkistenrace is een feit geworden als vast onderdeel van het buurtfeest. En dan hebben we nog
veel meer in petto. Van het motto ‘een buurtfeest voor de buurt door de buurt’ is geen woord teveel
gezegd. De plaatselijke middenstand, de buurtverenigingen, de buitenschoolse opvang, de
sportscholen, de scouting en alle creatieve ondernemers in de wijk boden allemaal inspirerende
programma’s aan en lieten zich van hun meest creatieve kant zien. Er werd geschilderd, gevoetbald,
getennist, geskeelerd, multimedia muziek gemaakt, geschminkt, geknutseld, geboetseerd,
poppenvoorstellingen gegeven, ponyritjes gemaakt, broodjes gebak ken, gedjembeed en wat al niet
meer. De muzikale omlijsting werd overdag verzorgd door een combo van drie uitstekende
muzikanten en een dito zangeres uit de wijk die de pan uit swingden en daarmee het publiek
opzweepten, om daarna iedereen te ontroeren met gevoelige en sfeervolle songs en melodieën. Het
avondprogramma werd geopend met een spectaculaire 'spinning'-show op het podium onder
aanvoering van Bart Voskamp. De opzwepende muziek bracht menige voetjes van de vloer en de
feestavond was begonnen. De avond kon hele maal niet meer stuk toen de Buurtband begon te
spelen: een 8-mans formatie waaronder 2 zangeressen die met zang en performance vele harten
raakten. Wat waren wij blij met hen en met de DJ die een allround repertoire draaide waar een
ieder zich in herkende en heerlijk op kon swingen. Dank ook aan de ceremoniemeesters Hans Assink

en Michiel van der Steen, die als Buurt Brothers het feest van het begin tot het eind aan elkaar
hebben gepraat en alle onderdelen soepel in elkaar hebben laten overgaan. Het was top!
Kortom, wij kijken terug op een fantastisch feest met grote dank aan de weergoden, die zorgden
voor een zonzachte middag en een zacht zwoele nazomeravond, maar bovenal toch dank aan alle
vrijwilligers die dit buurtfeest tot een succes hebben gemaakt.
Het buurtfeestcomité
In de voorbereidingen voor 2013 heeft de commissie besloten dat het feest wel groot genoeg was. Het
hoeft niet nog meer. Maar het kon wel professioneler. Daarom zijn er verschillende commissies ingericht
opdat niet alle organisatoren (inmiddels 10) zich met alle zaken hoefden bezig te houden.
Inmiddels hebben zich bij de organisatie gevoegd Nicole Buurman, Hetty de Jonge en Frank Spaen.
En nieuw in 2013: het buurtfeest heeft een thema; omdat Burgers’ Zoo 100 jaar bestaat is het thema
‘Dierentuin’.
Een verslag:
Buurtfeest 2013 ondanks het weer een succes!
Twee ontdekkingsreizigers op zoek naar een daverend feest.
Na twee edities in 2009 en 2011 met stralend weer was er dit keer zeker in de aanloop behoorlijk
wat regen. De laatste bui zagen we vallen tijdens de zeepkistenrace.
Het buurtfeest is dit jaar weer gestart met een spectaculaire zeepkistenrace. Een race waar dit jaar
vijftien verschillende zeepkisten meededen waarvan er zeven een tweede start hebben gemaakt.
Het thema “dierentuin” was goed verwerkt in de vele kisten; zo waren er een “bald eagle”,
verschillende haaien, een schildpad en een ‘te gekko’ te zien. Andere kisten hadden hun kist mooi
versierd in het thema. De start van het parcours met een hoogteverschil van ongeveer 18 meter was
weer op de Waterbergseweg, na een flinke afdaling en de haakse BASBAS bocht ging het in volle
vaart op de finish af. Het regenbuitje zorgde voor een gezellige drukte in de feesttent, maar de beste
plek om het spektakel te zien blijft de bocht boven aan de Beethovenlaan (voorzien van vele
strobalen). De zeepkistenrace was prachtig: de mooiste kisten kwamen de heuvel af. Na een
moeilijke beslissing van de jury (familie van Hooff) is de haai van Nemo Mulder gekozen en beloond
met een VIP rondleiding in Burgers Zoo. De snelste meerpersoons kist ‘Pingu’ was die van Persijn en
Sijmen en de prijs voor 13-plus is in de wacht gesleept door de aansprekende kist ‘Stroomlijn is voor
mietjes’, de snelste kist in de categorie t/m 12 is gewonnen door Brecht Schielen uit de Bachlaan. Hij
heeft in zijn zeepkist `De Rijdende Hollander` de snelste tijd van 80,29 seconden gehaald. Door een
foutje is hij niet op het podium geweest om zijn beker in ontvangst te nemen. Hij heeft zijn beker
later onder een luid applaus in zijn klas gekregen. Over twee jaar zijn we natuurlijk weer van plan
een race te organiseren en verwachten dan weer meer deelnemers, snelle tijden, mooie zeepkisten.
Over de gehele middag en avond zijn er naar schatting tussen de 1000 en 1200 individuele
bezoekers geweest. Goed bezocht dus. Er werd volop meegedaan met de verschillende workshops.
Voornamelijk de jeugd heeft zich van haar beste kant laten zien. Het optreden van het combo de
Swingende Buren gaf een prettige sfeer in de tent waar zich veel mensen verzamelden. Dit jaar
werd er voor het eerst een lipdub gemaakt. Dat is een filmpje waarin een lied wordt verbeeld. Veel
verschillende buurtbewoners hebben daaraan deelgenomen en in één take het optreden neergezet.
Dank je wel Esther Bertholet!. Een erg leuke verassing daarnaast was de flashmob. Onder leiding
van Sabine Brachthauser hebben zo’n 20 buurtbewoners in het geheim geoefend om een
verassingsoptreden te verzorgen. Dit optreden is ook vastgelegd. Beide filmpjes zijn te zien via de
website craneveer.nl. De Buurtband o.l.v. Ernie Hofmeister heeft de avond alweer voor de derde
keer opgeluisterd. Petje af voor de hoge kwaliteit! Michiel van der Steen neemt elke keer weer de
microfoon ter hand om het feest een succes te maken met zijn aankondigingen en commentaar. De
dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers die zich weer hebben ingezet. Zo werd het inderdaad een
feest van de Buurt. Eind oktober gaat de buurtfeestcommissie het feest evalueren. Dan zal ook de

vraag rijzen wie er over twee jaar weer voor gaat. Ik hoop dat er een aantal mensen in de commissie
zullen blijven en we over twee jaar weer een feest kunnen organiseren.
Wil je zeker weten dat het feest er weer komt? Geef je op als commissielid! Via
buurfeestcie@gmail.com!

