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IN DIT NUMMER:
• Interview met Ysbrand Graafsma
• Geslaagd straatvolleybaltoernooi
• Aandacht voor de ouderen in de wijk
• Update Buitengewoon Beter

Alteveer
Beethovenlaan 61
6815 BL Arnhem
Tel. 026 44 26 720

Wilt U op de hoogte blijven van
Coop Alteveer volg ons dan ook
via Facebook of www.coop.nl
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Van de redactie
In het vorige blad nam Ysbrand
Graafsma zelf al afscheid als coordi
nator en voorzitter van de redactie
Craneveer. In dit blad een interview
met Ysbrand. Ik heb het stokje voor
een deel van hem overgenomen,
namelijk de taken als voorzitter van
de redactie. Overige taken van Ys
brand, zoals de layout/bladopmaak
zijn overgenomen door Coen Paus
ma en Anne Melse. Chantal Feber
blijft zorgdragen voor alles omtrent
advertenties en Herma Zuidema
blijft verantwoordelijk voor de be
zorging van ons wijkblad. Ik en de
andere redactieleden (Henk Wage
naar, Anita Piek en nieuw lid Lieke
Camerik) verzorgen de artikelen en
interviews.
In dit nummer een kort stukje over
wat gebeurt er in het Alteveltje. We
hoorden via verschillende ouderen
en in de media dat activiteiten
moesten stoppen en dat er afscheid
werd genomen van vrijwilligers. Hoe
nu verder? Komt er een opstand?
Natuurlijk ook informatie m.b.t.
Buitengewoon Beter. De vakantie is
voorbij dus ook het werk aan de
straten e.d. wordt hervat. Chris van
Schalkwijk geeft ons een update. Ik
vond het fijn om duidelijk te krijgen

hoe het zit met de rioolaansluitingen.
Nu ga ik wel voor een eigen riool
aansluiting!
En hoe staat het met de duurzame
wijk? Zijn er al vlinders gesignaleerd
in de perken?
Het straatvolleybal was gezellig en
sportief. Er waren 5 teams van jong
en oud. Eerlijk gezegd dacht ik dat
het op straat gespeeld zou worden
(straat-volleybal) maar het was lek
ker in de sporthal. Er waren veel
toeschouwers en iedereen deed
enthousiast mee. Misschien doet u
de volgende keer ook mee met uw
straat?
Een week na het volleyballen werd
er lekker geswingt en gedanst bij
Craneveer Grooves.
Nog even en dan hebben we het
buurtfeest op 14 september. Bent u
ook zo benieuwd naar de zelf ge
bouwde zeepkisten en de stands met
het thema “dierentuin”?

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan:
redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
27 oktober. Uiterste aanleverda
tum voor kopij is 9 oktober.

Foto omslag
Op de omslag een foto van het
nieuwe klimtoestel op het veldje
aan de Chopinstraat. De foto is
gemaakt door Astrid de Winther.
Ook uw foto kan hier staan. Mail
uw foto’s aan:
redactie@craneveer.nl

Ook adverteren?
Geïnteresseerd in adverteren in
Craneveer? Neem contact op met
de redactie:
redactie@craneveer.nl

Rekeningnummer Craneveer:
38 16 02 044
t.n.v. penningmeester Craneveer
te Arnhem

De volgende Craneveer verschijnt
26 oktober en de uiterste aanlever
datum voor de kopij is 9 oktober!
Astrid de Winther namens de redactie.
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Bent u toe aan een
verlenging van het
rijbewijs,
en is een keuring
vereist?
Keuring vindt plaats bij u thuis.
Kosten 40 euro.
Info: J.A. Teunissen, arts
06-52479692
e-mail:
hansteunissen43@kpnmail.nl
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Interview met Ysbrand
Graafsma
Negen seizoenen maakte Ysbrand
Graafsma deel uit van de redactie van
onze wijkkrant. Zeven jaar daarvan
was hij als redactievoorzitter de spil
van het blad en verzorgde hij boven
dien de lay-out. Nu neemt hij af
scheid en laat hij een mooie erfenis
na in de vorm van een prachtig
vormgegeven en goed gelezen blad
met een sluitende begroting: een
hele prestatie. Hoewel hij niet graag
in de schijnwerpers staat, kijkt hij
voor deze gelegenheid terug op deze
tijd waarin maar liefst 64 edities over
het wel en wee van de wijk in de
brievenbussen vielen.

goed te regelen m.b.t. de bekostiging
en de tarieven. Hij was handig met
de layout en hij nam in enthousiasme
veel taken erin mee, zodanig dat het
hem meer dan een avond per week
ging kosten.
Wat was nou zo leuk aan het vrijwilli
gerswerk bij de redactie van Craneveer?
Ysbrand vond eigenlijk vooral de
sociale contacten het leukst. Een
onderdeel zijn van een actieve club

Wat minder leuk was was de frustra
tie, bijvoorbeeld als de vorige druk
ker (de sociale werkplaats) het op

het laatste moment af liet weten.
Ook denkt hij aan hoe de opmaak
van advertenties vroeger moest. Het
heeft hem vaak veel tijd gekost, maar
dat kwam ook omdat hij het graag
naar zich toe trok. Zoals het maken
van foto’s voor het blad, de layout
en het voorzitterschap. “Maar al met
al heeft het veel voldoening gegeven,
het was een heerlijk gevoel als er dan
weer zo’n mooi blad op de mat viel”!
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In mei 2003 is Ysbrand begonnen bij
de redactie. Er was een oproep in
het wijkblaadje voor iemand die de
opmaak en layout zou kunnen gaan
doen. Ysbrand heeft daarop gerea
geerd. Hij had op dat moment alleen
wat contacten in de straat en wilde
wel wat meer contact in de wijk
krijgen. Het leek hem goed om te
netwerken en iets actiefs en zinvols
te doen voor de wijk. Hij werd uit
genodigd en werd verwelkomd in de
redactie. Henk Wagenaar was toen
voorzitter. Het was een overgangs
tijd. De oude redactie met mensen
als Joop Tubbing, Jan Wammes, Sas
kia Loendersloot en Jop Burlage had
meer dan 25 jaar lang het vereni
gingsblad Craneveer gemaakt had
met de typemachine en een offset-
drukapparaat. Vernieuwing was
nodig. Het blad moest gedigitaliseerd
worden en de inhoud vernieuwd.
Want van een verenigingsblad moest
het een volwaardig wijkblad worden
met ruimte voor verslagen van de
wijkraad over het overleg tussen wijk
en gemeente over het ziekenhuis,
parkeerproblemen, bouwplannen op
de plek van de verrijzeniskerk en de
appartementen “Diepenbrock”, het
geplande transferium, enzovoort.
Toen Ysbrand erbij kwam zat er een

flinke club mensen die “best wat
reuring gaven”. Ysbrand is begonnen
met Ton Jansen om de opmaak van
het wijkblad in Word te doen. Maar
ten Pas heeft het blad toen overgezet
naar een professioneel opmaakpro
gramma en gezorgd voor een logo.
Vrij snel nam Ysbrand de opmaak van
hem over.
Na twee jaar gaf de voorzitter aan
wat minder te willen gaan doen in de
redactie. Daarop heeft Ysbrand de
voorzittershamer van hem overge
nomen. Dat betekende dat Ysbrand
de coordinatie en het voorzitters
schap ging doen. Hij vond het een
uitdaging, er was van alles te doen.
Bijvoorbeeld om alle advertenties
digitaal op orde te krijgen en het

die informeert, bedenkt, meehelpt
en organiseert.
Hij vertelt dat de redactie vaak een
gezellige boel was (en is). “In het
begin was het net een poolse landdag:
iedereen had wat te vertellen en
wilde van alles. Er werd veel van de
hak op de tak gesprongen. Erg leuk
maar daardoor was de vergadering
vaak pas laat klaar. Langzaam maar
zeker is er steeds meer een vast
groepje ontstaan en dat gaf wat meer
routine”. Ysbrand is wel blij dat het
altijd gelukt is om zo’n goed gevuld
blad te krijgen. Hij heeft zich daar
best vaak over verbaasd. Soms dacht
hij een week voor de deadline: “Hoe
moet ik hiervan een blad maken? En
dan trok ik aan de bel en dan moest
ik toch weer wat schrappen omdat
er zoveel binnengekomen was”.

EN NU IK!
tijd voor uzelf,
tijd voor reﬂectie

Beethovenlaan 69, 6815 BL Arnhem, tel/fax: 026-3516226
Dinsdag t/m Vrijdag 12.00u - 21.00u, Zaterdag & Zondag 14.00u - 21.00u

Agaath Heijboer
uw gesprekspartner
06 - 404 92766
info@heijboer-coaching.nl
www.heijboer-coaching.nl

Is het huiswerk voor uw kind ook
een struikelblok?
Kies nu voor professionele
huiswerkbegeleiding. Ook 1-op-1
bijles of Citotoets-voorbereiding
mogelijk.
Probeer het een week gratis en
vrijblijvend uit. Tevens grote
kennismakingskorting.
Sweerts de Landasstraat 59B
Nabij Centraal Station Arnhem

024-6636089
Huiswerkbegeleiding
Arnhem.nl
Wasto: wassen en stomen voor een betaalbare prijs!

Nieuw

Wij reinigen ook uw:

Oremusplein 3 Arnhem
026 - 4451261

Lamellen
Luxaﬂex
Plisségordijnen
Wassen & Stomen
Rol/vouwgordijnen

Openingstijden
Ma 11:00 - 16:30
Di
9:00 – 16:30
Wo 9:00 – 16:30
Do 9:00 – 16:30
Vrij 9:00 – 16:30
Zat 9:00 – 14:00

Gezinswas – Bedrijven – Ophaal- en bezorgservice - Kleding en schoenreparatie - Hotelservice
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Er zijn de afgelopen jaren wel mo
menten geweest waarop Ysbrand
dacht aan stoppen maar dan kwam
er wel weer wat interessants op het
pad zoals de verandering van de
software voor het maken van het
blad. Hij is er vooral trots op dat “het
gelukt is om zo’n mooi en professi
oneel blad met kleur te maken. We
kregen daar veel positieve reacties
op en dat voelde goed”.
Leuke herinneringen? Ysbrand vertelt
dat er een periode is geweest dat er
twee ghostwriters (onder pseudo
niem) waren die grappige cynische
stukjes schreven over wat er gebeur
de in de wijk. “Dat was vaak spraak
makend. Ook was er op een gegeven
moment veel ophef over stukjes in

de Craneveer over goud in de wijk!
Er werden stukjes geschreven en die
belandden bij Jop Burlage in de brie
venbus. De informatie klopte precies
dus iedereen ging het steeds meer
geloven. Er was zelfs een journalist
van de Gelderlander die er aandacht
aan besteedde en er kwamen men
sen met detectors in de wijk om naar
het goud te zoeken. Op een gegeven
moment was er iemand in de redac
tievergadering die door liet scheme
ren dat hij er verantwoordelijk voor
was. We waren allemaal verbaasd.
Het was zo’n meeslepend en geloof
waardig verhaal”.

het wijkfeest en fotoboeken van de
vakanties. “We zien wel wat er op
ons pad komt. Het is leuk om actief
te zijn in de wijk maar voor mij
voorlopig geen langdurige vrijwilli
gerstaken. Ik heb 1001 dingen te
doen en zal mij zeker niet vervelen”.
Heb je als oude voorzitter nog een goed
advies voor mij als nieuwe voorzitter?
“De redactie is nu een aardig nieuw
team dus zal het leuk zijn om met
elkaar nieuwe dingen te bedenken.
Vernieuwing geeft energie dus maak
er gebruik van”!
Bedankt Ysbrand!

Maar wat ga je dan nu doen Ysbrand?
Hij is druk met het maken van een
zeepkist met zijn zoon Renze voor

Astrid de Winther

Hoe zichtbaar zijn de ouderen in onze wijk?

weinig animo voor is uit de wijk, maar
omdat de SWOA meer belang ziet
in een sociëteit voor beginnend de
menterenden uit heel Arnhem,
waarvoor vele busjes dagelijks af en
aanrijden.
Je kunt je afvragen in hoeverre dit
beleid aansluit bij het beleid van de
gemeente die juist pleit voor een
wijkgerichte aanpak als het gaat om
het welzijn van ouderen en de meer
kwetsbaren?
Er heerst onbegrip, verdriet en
woede onder vele ouderen uit de
wijk en men voelt zich met de rug
tegen de muur staan. Een klein
groepje van 4 bewoners laat het er
niet bij zitten en is in opstand geko

men gesteund door vele buurtbewo
ners. De Gelderlander heeft er di
verse artikelen aan gewijd en de ge
meenteraad pleit voor het behoud
van ‘de open eettafel’ voor de wijk
bewoners en dat de SWOA op zoek
gaat naar een andere locatie, gelet op
de vele leegstaande panden.
Hoe zichtbaar zijn de ouderen in
onze wijk? Reden om zelf als redac
tielid actief naar de ouderen toe te
gaan en met elkaar in gesprek te
blijven over wat hen drijft, bindt en
verbindt met de wijk. Dit vanuit het
oogpunt kansen te benutten voor de
toekomst. Wordt vervolgd!
Lieke Camerik
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Dit vraag ik mij als nieuw redactielid
bij het wijkblad Craneveer af.
Wij hebben een prachtige wijk waar
jong en oud naast elkaar wonen, in
dezelfde straat; buren van elkaar zijn;
een praatje maken. Een wijk waar het
buurtfeest 2-jaarlijks wordt georga
niseeerd en in het teken staat van
‘een feest voor de buurt, door de
buurt’, waar jong en oud elkaar ont
moeten. We hebben de Stichting
JOOP (jongeren ouderen ontmoe
tingsplaatsen) die dat ook onder
steunt met ontmoetingsplekken als
de sofa’s. De bridge- en biljartclub
die voornamelijk door ouderen
worden bezocht naar volle tevre
denheid.
Maar toch blijft bij mij de vraag: Hoe
groot is de groep die wij bereiken
daadwerkelijk? En wat leeft er nog
meer achter de voordeur aan be
hoeften die wij net níet in beeld
krijgen?
De doorslag om mij hier meer in te
verdiepen werd gegeven toen ik van
een bewoner van ‘t Altevelt’ vernam
dat per 1 juni van dit jaar de ‘open
eettafel’ (activiteit van de SWOA
stichting welzijn ouderen Arnhem)
als één van de vele activiteiten binnen
’t Altevelt stopt. Niet omdat er te

Het doet je goed, dat voel je.
Schelmseweg 93
6816 SJ Arnhem
026 4464865

Kom gezellig langs
...en ontmoet ons aan de keukentafel
Alle elementen binnen het kinderdagverblijf,
peutergroep en buitenschoolse opvang zijn gebaseerd
op de visie van Montessori. Montessori kinderopvang
werkt vanuit de gedachte, dat ieder kind zelf zijn
activiteiten kiest en begeleid wordt tot zelf doen!
Meer informatie?
Ga naar www.montessorikinderopvang.nl of neem
contact met ons op via info@montessorikinderopvang.nl

Wat was je daar aan toe,
even een moment helemaal
voor jezelf. Dit keer neem je
wat meer tijd, gewoon omdat
je het verdient. Want d'r kan
zoveel meer:

een diepte-reiniging, een
anti-aging, een weldadige
massage, een masker, of een
behandeling met aromatische
oliën. Je was niet gestressed
toen je kwam, dacht je.

De schoonheidsspecialist.
Je wordt er weer mens van.
Jeannette Loois, Wagnerlaan 122,
6815 AG Arnhem
Telefoon 026 - 445 30 70
JeannetteLoois@gmail.com
www.jjloois.anbosweb.nl
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Van het bestuur
De zomervakantie van 2013 ligt al
weer achter ons. Eindelijk een zomer
dat we het land niet uit hoefden,
hoewel menigeen pas vakantie geniet
als er ook een andere taal wordt
gesproken. Dus bleek het soms nog
uitgestorven in de straten van Alte
veer en ’t Cranevelt.
Maar inmiddels zijn onze kinderen
alweer naar school, rijden de meeste
zakenauto’s alweer de wijk uit en
plannen sommigen misschien alweer
iets voor de herfstvakantie.
Ook wij als bestuur hebben bij elkaar
gezeten om dit nieuwe seizoen han
den en voeten te geven. Er staat ons
dit nieuwe seizoen veel te doen.
Naast het organiseren van bekende
activiteiten hebben we ons verplicht
de website en samenvoeging defini
tief geregeld te krijgen. Ook gaan we
voorzichtige stappen zetten om de
Craneveerruimte professioneler te
exploiteren. We merken dat er
steeds meer vraag is naar andere,
soms eenmalige, activiteiten en dat
betekent dat we meer handjes moe
ten hebben die helpen organiseren
of helpenin en rond de bar. Dat gaan
we uiteraard met vrijwilligers doen
opdat wij als bestuur meer ontlast
worden. Wilt u ons een handje hel
pen, structureel of eenmalig of hebt
u een idee voor een nieuwe wijkac
tiviteit? Meld u zich op bestuur@cra
neveer.nl.

zijn we bezig met een alternatief plan
om een zo groot mogelijke attentie
waarde te genereren opdat zoveel
mogelijk wijkbewoners kennis kun
nen maken met de ‘nieuwe vereni
ging’. Wanneer? Dat merkt u vanzelf
in uw brievenbus…

Jubileum, nieuw logo, website
en samenvoeging
De afgelopen maanden zijn we volop
bezig geweest met het bedenken van
een nieuw logo en het opzetten van
de nieuwe website. Het nieuwe logo
staat en de website krijgt gestalte.
Ook is de samenvoeging veelvuldig
met de notaris besproken en is in
middels het besluit genomen om de
stichting wijkraad te ontbinden. Op
dit moment wordt gewerkt aan het
concept van de nieuwe statuten van
de vereniging. Overigens zal een
definitief besluit om samen te gaan
met de wijkraad nog door de leden
moeten worden genomen.

Algemene ledenvergadering
Dinsdag 24 september zal het be
stuur zich weer verantwoorden naar
haar leden. Dit jaar sluiten we finan
cieel af met een klein verlies. Dit
hadden we ook voorzien vanwege de
nodige investeringen in Craneveer.
De vereniging blijft echter kernge
zond. Ondanks de crisis en teruglo
pende inkomsten zijn we in staat om
een kostendekkend wijkblad samen
te stellen en de bekende activiteiten
te organiseren.
Meer weten of vragen/suggesties en/
of opmerkingen over ons beleid. U
bent dinsdag 24 september om 20.00
uur van harte welkom op de ALV.

We willen het geheel in 1 keer aan
de wijk presenteren en onze gedach
te was om dat tijdens het jubileum
eind dit jaar te doen. We moeten
echter vaststellen dat het ons om
verschillende redenen ontbreekt aan
tijd en capaciteit om dit in 2013 nog
groots neer te zetten. Het doel van
deze initiatieven is de vereniging
duidelijker te positioneren, herken
baarder te worden en veel nieuwe
leden te werven.
Om het doel toch te verwezenlijken

Wijnproeverij
Kom vrijdag 8 november naar de
wijnproeverij in Craneveer! De
proeverij wordt dit keer gegeven
door Michel van Tooren van Henri
Bloem. Zin om in een gezellige sfeer
te nippen aan verschillende wijntjes
met de nodig tekst en uitleg? Zet de
datum vast in je agenda en meld je
aan bij Bart Boelé, Maurice Lankheet
of via bestuur@craneveer.nl.
Bestuur Craneveer

Agenda
14 september
24 september
8 november
9 november
11 november

Buurtfeest op Beethovenplein e.o.
Algemene Ledenvergadering in Craneveer
Wijnproeverij in Craneveer
Craneveer Grooves!
Sint Maarten
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Ysbrand Graafsma
Na 9 jaar in de redactie te hebben
gezeten, heeft Ysbrand het stokje
overgedragen. Ysbrand was als voor
zitter van de redactie verantwoor
delijk voor de samenstelling en op
maak van het wijkblad. Hij was het
ook met name die het initiatief nam
om het wijkblad in een ander formaat
en deels in kleur uit te brengen. Niet
alleen werd het gemakkelijker en
efficienter uitgevoerd, ons wijkblad
kreeg ineens een ‘glossy’ uitstraling.
Het wijkblad is vanaf het eerste begin

waanzinnig goed ontvangen door
wijkbewoners en is helemaal van
deze tijd.
Daarmee heeft Ysbrand een mooie
bijdrage geleverd aan de ontwikke
ling van onze vereniging. We zijn hem
daar zeer dankbaar voor!

pagina 10

Buurtfeest 2013 wederom op
het Beethovenplein
Op het moment van schrijven zitten
we vier weken voor het Buurtfeest.
De komende weken wordt er hard
gewerkt worden om alles mogelijk
te maken. Daar zult u weinig van
merken. De commissie is na drie
keer organiseren van ons aller Buurt
feest op haar taak voorbereid. De
buurtband zal zich weer van haar
beste kant laten zien, tevens zullen
allerlei organisaties die meehelpen
om het Buurtfeest een succes te
maken weer volop hun steentje bij
dragen. Die voorbereidingen komen
dus wel goed.
Maar dat betekent niet dat jullie stil
kunnen zitten! Help mee er een fan

tastisch Buurtfeest 2013 van te
maken. Zonder jullie hulp gaat het
echt niet! Help mee met de lotenver
koop, of op 13 september (opbouw
tent ), 14 september (datum Buurt
feest) en 15 september (opruimen
en afbreken tent). Geef je op als
vrijwilliger: buurtfeestcie@gmail.com.
Of doe mee met de Zeepkistenrace,
probeer de snelste of de orgineelste
te zijn! De snelste in de categoriën
‘6 t/m 12 jaar’, ‘13 – 130 jaar’ of in
de categorie ‘meermanszeepkist’.
Wil je daarentegen de orgineelste
zijn, dan maak je een zeepkist in het
thema ‘Dierentuin’. Dat is het thema
van het Buurtfeest 2013! Uiteraard

gekozen omdat onze buurtbewoner
Burgers Zoo honderd jaar bestaat.
In de week voorafgaand aan het
Buurtfeest zal er nog aan uw deur
worden gebeld om u uit te nodigen
deel te nemen aan het Buurtfeest.
Daarnaast zal diegene vragen of u
loten wilt kopen. Hiermee maakt u
het Buurtfeest mede mogelijk. U
maakt kans op verschillende interes
sante prijzen!
Wij hopen u te zien op 14 september
a.s als deelnemer en hopelijk velen
van u ook als vrijwilliger.

Bloemenveld
jes volop in
bloei

pikten. Met tuinslangen aan elkaar
gekoppeld is er door verschillende
buurtbewoners water gegeven. Een
groepje kinderen heeft ronde stok
ken met wapperende lintjes in de
grond gestoken om de vogels op
andere gedachten te brengen. Dat is
gelukt. In de zomervakantie zijn de
bloemen die stuifmeel en nectar
bieden aan vlinders, bijen en hom
mels flink door gaan groeien. Vol
gend jaar weer en dan op meerdere
plekken in de wijk. We zijn benieuwd
of de zaden die verkocht zijn op
Koninginnedag het ook zo goed ge
daan hebben. Foto’s en verhalen zijn
van harte welkom via
a.vanbergen1@chello.nl

Duurzaam Denken en Doen Crane
veer: Anne Marie van Bergen, Lianne
Konings, Wilfred Ariens, Marja van der
Veen, Annemarie van Velzen
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De bloeiende veldjes langs de Klui
zeweg en de Beethovenlaan zijn vanaf
eind juli prachtig gaan bloeien. De
zaden van Phacelia (bijenkruid),
mosterd, bladramanas met hier en
daar korenbloem, kaasjeskruid en
boekweit zijn toch nog goed opge
komen. Half mei heeft de werkgroep
Duurzaam Craneveer de veldjes in
gezaaid. Het leek er even op dat het
te droog was en de vogels alles weg

Namens de commissie:
Hans Assink , voorzitter
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Behandeling nodig?
Fysiotherapie
Goossens-Bakker
Gespecialiseerd in:

Boeken over? Verkoop ze!
Tel. 026 321 6 234
Marco van Kampen, Bachlaan 22

www.verlorenwoorden.nl
Ben je aangekomen tijdens de vakantie?
Een steuntje in de rug nodig om af te vallen?
Wil je de ontspanning van je vakantie terugvoelen?

*
*

Ik bied:
persoonlijke begeleiding bij afvallen

Begeleiding wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar,
check it out!

sport– en ontspanningsmassages
Professioneel en gelicenceerd.

Behandeling van oorsuizen
therapie
Oedeemtherapie
pie
Geriatrie fysiotherapie

Manuele
HydrotheraValpreventie

Mozartstraat 2
6815 CT Arnhem
tel: 026-4433252
www.bakker.uwpraktijkonline.nl
corine_goossens@kpnmail.nl

Cindy Steegs

Sweelincklaan 22 Arnhem
026-311 1135
www.libra-lichaaminbalans.nl
Geregistreerd BGN- gewichtsconsulent

-----------------------advertentie -------------------COLUMN ACUPUNCTUUR DEZE KEER:
Acupunctuur heeft voor een groot deel
haar wortels in de krijgskunst.
Een groot deel van de onderliggende
theorie gaat over het bewegingsapparaat.
Net als bij sporters nu, was het toen van
groot belang het lichaam in optimale
conditie te houden en blessures of
verwondingen zo snel en effectief mogelijk
te behandelen. Van de daarmee opgedane
kennis hebben we nu nog proﬁjt.
Acupunctuur is heel geschikt voor het
behandelen van acute en chronische
sportblessures.
Zoals
verstuikingen,
irritatie of overbelasting van pezen,
spieren en aanhechtingen. Bij mensen die
gevoelig zijn voor een bepaalde blessure
kan er een zwakte of gevoeligheid onderliggend zijn. Vaak heeft dit met de lever- of
nier- en/of milt energie te maken. Bij de
intake wordt hier uitgebreid aandacht aan
besteed. Er wordt dus niet alleen naar de
klacht zelf gekeken, maar ook wat we er
aan kunnen doen om het systeem te
versterken zodat de kans op herhaling
kleiner wordt.
Ook is het mogelijk om door het
stimuleren van energiestromen de sportprestaties te verbeteren en uithoudingsvermogen te verhogen.
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SPORTACUPUNCTUUR

Sneller herstel na (al dan niet bewuste)
overtraining is ook mogelijk.
Vaak combineer ik de behandeling van
aandoeningen aan het bewegingsapparaat
met Tui-Na Massage therapie of sportmassage. Door deze gecombineerde
aanpak worden nog snellere en betere
resultaten bereikt.
Tui-Na is een oude, zeer effectieve
Chinese massage therapie waar o.a.
Shiatsu, Acupressuur en enkele andere
massage methoden van afgeleid zijn.
De theoretische achtergrond is hetzelfde
als die van Acupunctuur. Het is een van de
drie pijlers, samen met Acupunctuur en
Kruidenleer, waar de Traditionele Chinese
Geneeskunde op gebaseerd is.
De technieken uit de sportacupunctuur
zijn ook toe te passen op andere
lichamelijke klachten zoals lage rugpijn,
pijnlijke gewrichten, artrose, hernia,
chronische vermoeidheid, ﬁbromyalgie
etc.

Meer weten? bel of mail gerust voor
informatie of een afspraak
Acupunctuurpraktijk van der Togt
Sweelincklaan 42
telefoon 0654-604004
email acupunctuur@online.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl

Volleybaltoer
nooi 2013
Hoe is de middag verlopen wanneer
‘SmeerKees’ in het veld ten strijde
trekt tegen ‘de Boys’? Wie is er uit
eindelijk met de eer gaan strijken?
Heeft “Obrecht” hoge ogen gegooid,
of liet ‘Effe Lekker’ de anderen een
poepie ruiken? Gaat ‘Vodo’ ook
weer beter spelen? Als u dit leest en
denkt waar gaat het over, dan be
hoort u niet tot het selecte gezel
schap van toernooispelers of de fa
natieke supporters. U heeft dan toch
echt wat gemist. Want tijdens het
straatvolleybaltoernooi is in een ge
zellige en sportieve sfeer, fanatiek
gestreden om de eer. Zo’n dertigtal
wijkbewoners heeft zich enthousiast
in het zweet gewerkt, om de jeugd
te laten ervaren dat de oudjes nog
best wel meekunnen, of om deemoe
dig het hoofd te buigen en de jonge
ren de eer te gunnen.
En ... de jongeren gingen uiteindelijk
met de eer strijken. Ze waren voor
alle teams te sterk. ‘de Boys’, een
team van drie jongens en drie meisjes
speelden sportief en geconcen
treerd. Dat ze het toernooi serieus
namen, bleek ook wel uit het feit dat
ze al een uur voor aanvang van het
toernooi de sleutel kwamen halen
om de velden op te bouwen en
daarna met elkaar in te spelen. En
ziet u ook de shirts, met de volleybal
voorop en hun namen achterop.

Door dit soort zaken was dit team
een hechte eenheid en dat betaalde
zich uit.
Ook na afloop hielpen ze met oprui
men en waren ze direct bereid een
stukje te schrijven. Boys en girls be
dankt. Het is leuk om voor mensen
zoals jullie zo'n toernooi te organi
seren.

Het enige echte stratenteam ‘O
brecht’, had alle spelers uit één straat
om mee te spelen en je kunt zien dat
ze met plezier bij elkaar wonen. Het
glas heffen ging hen beter af dan de
bal spelen (ze zaten als eersten aan
het bier).
Marjan van Roon

TE KOOP
GARAGEBOX
E. van Beinumlaan / Oremusplein.
Eigen stroomvoorziening en Elec
tr. deur.
Telefoon nr.: 0317844343

Oproep
bridgeclub
Op donderdag 5 september, om
19.30 uur, begint ons bridgeseizoen
weer.
Wij zijn een gezellige groep die niet
'met het mes op tafel' speelt. Hebt u
zin om met ons mee te bridgen,
meldt u dan aan bij:
Jan Pierik, telefoon 026-3519553 of
Ada Timpert, telefoon 026-3790737.
Mocht september u nog niet uitko
men, dan u kunt zich ook op een later
tijdstip aanmelden.

BEN IK KLAAR
voor een

VOLGENDE STAP?
in 3 sessies
meer duidelijkheid
Agaath Heijboer
uw gesprekspartner
06 - 404 92766
info@heijboer-coaching.nl
www.heijboer-coaching.nl
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Foto Cranevelt al jaren een begrip in uw wijk , Arnhem en omgeving

voor al uw foto’s, drukwerk, poststukken, pasfoto’s, digitale foto’s, advies, kaarten, scannen, kopieeren

Meubelstoffeerderij
van den van
Akker
Meubelstoffeerderij
denvanAkker
Meubelstoffeerderij
den Akker
www.fotocranevelt.nl

-

fotocrane@telfort.nl

-

www.digitalefotosbestellen.nl

openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.15 tot 16.00 uur

◆
◆
◆
◆
◆

MEUBELSTOFFERING
◆ MEUBELSTOFFERING
◆ MEUBELSTOFFERING
MEUBELSTOFFEN
◆ MEUBELSTOFFEN
◆ MEUBELSTOFFEN
LEERREPARATIES
◆ LEERREPARATIES
◆ LEERREPARATIES
WORKSHOPS
◆ WORKSHOPS
◆ WORKSHOPS
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE/GEEN
VOORRIJKOSTEN
! VOORRIJKOSTEN
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!
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!
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Malburgse Sluis
5c - 5d, 6833
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6833 KA Arnhem
Tel. (026) 442 11
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Fax79
(026)
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Fax63
(026)
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www.vanden-akker.com
www.vanden-akker.com
www.vanden-akker.com
Kinderopvang in een veilige en
inspirerende omgeving op circa 99
locaties in de gemeenten: Arnhem,
Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinder opvang

skar

14-3-2013 12:13:23

0088228.pdf 1

sta p in je
toe komst

kinderdagopvang
peuterwerk
voorschoolse opvang

0 - 4 jaar
2 - 4 jaar
4 - 13 jaar

tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
naschoolse opvang

4 - 13 jaar

vakantieopvang

4 - 13 jaar

gastouderopvang

0 - 13 jaar

Kijk voor al onze locaties bij u in de buurt op
www.kinderopvangskar.nl

0900 - BELSKAR (0900 - 235 75 27) www.kinderopvangskar.nl

Omdat het resultaat meer mag zijn dan u verwacht
• Herstel- en veranderatelier
• Bruids- en maatkleding naar uw wensen
• Cursus kleding maken. • Workshops o.a.:
"Omgaan met je lockmachine", "Maak je eigen trouwkleding".
Dit alles wordt gedaan door gediplomeerde coupeuse,
ontwerpster en kleur en stijladviseuze
Altweertstraat 24, 6845 ES , Arnhem 026 - 383 00 84

kijk op: www.ange-couture.nl

Tijd voor vakantie?
Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Dag zomer.
Welkom herfst.

Tijd voor Ineke.

Verkozen tot beste zelfstandig
reisadviseur van Nederland 2012
Marlies de Baar & Katoesjka Beukers
Fr. van Eedenstraat 59
6824 PL Arnhem
Tel: 06-46616060 & 06-46616033
e-mail: maakreizen@apolloathome.nl
web: www.apolloathome.nl/maakreizen
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INEKE KRAL
SCHOONHEIDSSPECIALIST
DIEPENBROCKLAAN 20, 6815 AJ ARNHEM
TEL. 026 4437187, MAIL INEKEKRAL@GMAIL.COM

Zorgeloos dansen bij Craneveer Grooves!
Zaterdagavond 31 augustus was de
tweede editie van Craneveer Groo
ves!. De organisatie van dit ‘dansen
voor 30+’ is ietwat nerveus. Er heb
ben zich slechts 17 mensen aange
meld. Maar als er om kwart over
negen al zo’n 20 mensen op de dans
vloer staan, en dit aantal al snel tot
45 oploopt, keert de rust in de
hoofdjes terug. Het is goed!
Mannen
Zelfs de oproep voor mannelijke
dansers in de vorige Craneveer lijkt
resultaat te hebben. Het percentage
is gestegen van 15% de vorige keer
naar 35% vanavond. We vragen een
aantal waarom ze gekomen zijn en
wat ze van de avond vinden. Vraag 1
is best een dooddoener, want het
meest voor de hand liggende ant
woord is natuurlijk ‘Ik hou van dan

sen’. Maar ook klinken ‘Mijn vrouw
is er niet’ en ‘Om te kletsen met
mensen uit de wijk’. De heren be
oordelen de avond als: ‘Leuk!’,
‘Goed!’, en ‘Super!’.
Zorgeloos
Waarom het dan zo leuk is? Het
Craneveer Grooves! meest typeren
de antwoord is misschien wel ‘Dat
er niets hoeft’. ‘Vroeger’ zeg maar,
dan ging je dansen en moest er van
alles. Je moest erbij horen, je moest
iemand versieren, er gelikt uit zien
en dansen zoals het hoorde. Hier
hoeft niets... Tips waren er ook. Een
aantal bezoekers wil meer muziek uit
deze tijd en ook mag duidelijker
worden dat 30+ óók voor 50- en 60+
is. Iedereen is welkom!
Op 9 november is je volgende kans
op een groovy dansavond.

Klachtenmeldpunt
overlast zorginstellingen:
T: 088-005 65 80
E: cbeveiliging@alysis.nl
24 uur per dag bereikbaar
Voor het melden van overlast die verband houdt
met Ziekenhuis Rijnstate, de heroïne-unit
van Iriszorg of GGZ centrum De Braamberg
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Telefoon: 0316-267012
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• HR Ketels
• Sfeerhaarden
• Zonnecollectoren
• Design radiatoren
• Airco
BEZOEK ONZE TOONZAAL VOOR:
Advies – Installatie – Onderhoud/Service

HR Ketels
Ringoven 33 - 6826 TP Arnhem
T 026 - 36 36 360

Sfeerhaarden
E
S

Zonne-energie

info@gaswacht.nu
gaswacht.nu/energiewinkel.info

Airco

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
‘s Avonds op afspraak.

AANNEMERSBEDRIJF

Hoe houdt u de regie bij kort
en langdurig ziekteverzuim
van uw medewerkers?
Neem geen risico en voorkom een loonsanctie van het UWV!
Competentieontwikkeling | Verzuimcoaching | Reintegratie en Spoor 2

www.bureau-schippers.nl | T 026 - 321 25 71 | M 06 - 506 617 63
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VAN DER

KLEIJ







Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Energiebesparing
Duurzaam bouwen

Boccherinistraat 2 , 6815 GX Arnhem
mob. 06-53 34 35 02
info@aannemervanderkleij.nl
www.aannemervanderkleij.nl

BGB in onze wijk – een update
Om een beeld te krijgen van wat er nu gebeurt en gaat gebeuren de ko
mende maanden in het oosten van onze wijk, heb ik een gesprek met Chris
van Schalkwijk van BGB gemeente Arnhem en Hans Derksen van Aannemer
Van Dalen (deze voert de werkzaamheden m.b.t. riool en bestrating uit).
Het eerste wat de heren mij melden
is dat BGB (gemeente en aannemer)
ervoor zal zorgen dat het wijkfeest
in september geen last ondervindt
van de werkzaamheden. Dus geen
obstakels in het zeepkistenparcours!
Wat gaat er de komende weken
gebeuren? Er wordt gewerkt aan het
riool in de Bernard Zweerslaan tot 
de Beethovenlaan. Daarna is het
riool van de Sweelincklaan aan de
beurt. Daarna de bestrating van het
eerste deel van de Bernard Zweer
slaan. Na het weekend van het wijk
feest is het andere deel van de
Zweerslaan en de Sweelincklaan de
beurt voor bestrating.
Chris vertelt dat vroeger het water
wat op de weg viel werd afgevoerd
in het riool. In de toekomst komt het
regenwater van de weg geïnfiltreerd
wordt in de bodem. De infiltratieput
ten worden gelijktijdig met het riool
aangebracht. Het grondwater in de
bodem wordt dus aangevuld met het
regenwater uit onze wijk. Bijgaand
een foto van een infiltratieput die net
werd geplaatst.
Daar waar het gemeentelijk riool zit
daar wordt ook trottoir, rijweg, par
keerstroken en groenveldjes verbe
terd. Waar geen riool vervangen
wordt, worden geen bovengrondse
werkzaamheden uitgevoerd.

Huisaansluitingen riool
Er bestaan nu gecombineerde huis
aansluitingen. Dat betekent dat
meerdere huishoudens gezamenlijk
een aansluiting op het riool hebben.
Er wordt nu een mogelijkheid door
BGB aangeboden om een eigen huis
aansluiting te krijgen. Vanaf het riool
tot aan de erfgrens wordt het gratis
door de gemeente gelegd. Dit kun
nen bewoners aanvragen d.m.v. een
aanvraagformulier “rioolaansluitmel
ding”(digitale loket van de gemeente
of kopie bij Chris van Schalkwijk

BGB). Denk aan kruisje zetten bij
punt 4 op het formulier.
Het gaat hierbij om een aansluiting
tot aan de erfgrens, dus niet in de
tuin. Als bewoner zijn we zelf ver
antwoordelijk voor het deel op het
eigen terrein. Dus voor de aanslui
ting van het riool vanaf de erfgrens
tot in huis moet door bewoners een
aannemer ingehuurd worden. Dat
wordt overigens ook aangeboden

Speelplekken
Chris vertelt dat de gemeente op
bepaalde plekken in de wijk speeltoe
stellen had gepland. Op het veldje bij
de Chopinstraat is ervoor gekozen

om de oude omgehakte acaciabo
men een mooie vorm te laten geven
om ook als speeltoestel te dienen.
Zie foto van de krokodillen op de
cover.
Materialen
Er zullen de komende maanden aller
lei materialen in de wijk staan die te
maken hebben met de vervanging van
de riolering en bestrating. Niet alleen
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Maar als er regen komt dan ligt het
werk helemaal plat. Dat heeft te
maken met het bestaande rioolstel
sel waarbij het regenwater nog
steeds afgevoerd wordt.
In overleg met winkeliers van het
Beethovenplein is afgesproken dat
het Beethovenplein niet in het druk
ste tijd van het jaar (november /
december) op de schop gaat.
Als het allemaal meezit dan zijn de
werkzaamheden van het project

BGB Oostzijde Alteveer (oostelijk
van Cattepoelseweg) in juni 2014
klaar. Dat is natuurlijk wel afhankelijk
van de winter. In het najaar 2014
zullen overigens de bomen in de wijk
geplaatst worden.

door Aannemer Van Dalen. Maar de
aansluiting van het riool vanaf erf
grens tot huis hoeft niet perse met
een aangelegd te worden. Je kunt als
inwoner zelf bepalen wanneer je de
werkzaamheden op eigen terrein laat
uitvoeren. Dat kan dus ook over 2
jaar (of eerder of later). De kosten
daarvoor liggen ongeveer tussen de
500 en 2000 euro.
Belangrijk: er worden nieuwe rioolaansluitingen gemaakt maar ook de
oude blijven bestaan voor bijvoor
beeld de mensen die de huisaanslui
ting niet laten vervangen.
In de afgelopen tijd zijn er voor de
rioolwerkzaamheden bouwkundige
vooropnames uitgevoerd, dit moet
voor de verzekering van de gemeen
te. Dat houdt in dat er wordt geke
ken naar de huidige situatie en deze
wordt vastgelegd.

graafmachines en grote betonnen
buizen, maar ook komt de bijzonde
re Tigerstone-machine die machinaal
bestraat. Dat is een unieke machine
vertelt Hans want er zijn er maar 5
of 6 in heel Nederland! Overigens
geven Hans en Chris aan dat de
ontgraving van de riolering iedere
avond afgezet met bouwhekken de
materialen zoals buizen, stenen en
machines niet. Materialen machines
en ontgraving zijn zeker geen speel
plekken voor kinderen zijn. Dus ou
ders graag aandacht daarvoor!
Mocht u benieuwd zijn wat er ook
alweer in uw straat gaat gebeuren,
dan kunt u bij Chris van Schalkwijk
in het BGB-informatiepunt Beetho
venlaan 62 op woensdagmiddag tus
sen 15.00 en 17.00 uur de tekeningen
bekijken.
Astrid de Winther
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Gezondheids Oproepje
spreekuur
In Craneveer nr. 33 van 2005 vind ik
De wijkverpleegkundige helpt u
met al uw vragen over gezondheid,
welzijn, ziekte en zorgverlening.
Gratis en zonder afspraak!
Elke woensdag van 14.00-15.00
uur Rode Kruisgebouw aan de
Cattepoelseweg 263

een artikel over de krasse mevrouw
Koos Hielkema die na 60 jaar de wijk
verlaat om in Heerenveen een aan
leunwoning te betrekken. Ik kende
haar als tante Koos, haar echtgenoot
Jaap was een goede vriend van mijn
vader, net als Jaap ooit politieman in
Arnhem. We zijn nu acht jaar verder
en tante Koos zou 97 jaar kunnen
zijn.
Heeft iemand in de wijk weet van hoe
het haar is vergaan? Is zij nog onder
ons? Zijn er contactgegevens van
bijvoorbeeld oude buren of eventu
eel contactgegevens van familie (bij
voorbeeld de zoon) bij u bekend?
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groeten van Elian de
Jonge uit Zeist
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Vergaderen tussen zeekoeien en giraffen

Op een prachtige locatie midden
in Burgers’ Zoo vindt u het Safari
Meeting Centre. Dit moderne
congrescentrum, dat grenst aan
Burgers’ Safari, is geheel in
Afrikaanse stijl opgetrokken.
Nadat de gasten via het tropische
Burgers’ Bush in het Safari Meeting
Centre arriveren, wacht hen daar een
sfeervolle, inspirerende omgeving.
Naast de Foyer (max. 550 pers.), het Auditorium (450
zitplaatsen) en het Safari Restaurant is het Safari Meeting
Centre uitgerust met 5 aangrenzende vergaderlocaties (50
tot 100 pers.).
Alle locaties zijn uiteraard ook zeer geschikt voor feestelijke
partijen.
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de
Afdeling Sales. Dit kunt u telefonisch doen
(026 353 72 01) of per e-mail (sales@burgerszoo.nl).
Burgers’ Zoo
A. van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
tel. 026-4424534

www.burgerszoo.nl

