


Namens alle medewerkers van COOP Alteveer

Een hele fijne  vakantie gewenst !

www.Facebook.com/CoopAlteveer  
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Van de redactie
Het zal u vast niet ontgaan zijn: de
omslag van ons wijkblad heeft een
nieuw logo en een nieuwe layout.
Daarnaast is eindelijk de nieuwe
website (met dezelfde mooie layout
en het zelfde logo) online. U kunt het
nieuws uit de wijk nu ook volgen via
het internet. Beatrix Henkels schrijft
 over haar eerste gebruikerserva
ring.  Anne Melse en Daniëlle Ver
speek geven  informatie over de
website, het logo en de layout en het
ontstaan daarvan.  Gaat u ook eens
kijken op www.craneveer.nl! 
In onze wijk wordt van alles georga
niseerd en uitgevoerd. Sommige
zaken zijn goed zichtbaar en andere
spelen op de achtergrond. In dit
wijkblad richt de redactie de schijn
werper op de stille krachten op de
achtergrond. Er is een wijkraad, een
wijkbestuur en er zijn allerlei werk
groepen, maar waar houden zij zich
eigenlijk mee bezig?
In Arnhem en ook in onze wijk we
melt het van burgerinitiatieven. Eén
van onze wijkbewoners, Daniëlle
Dekkers heeft met haar initiatief de
wijkprijs van Arnhem gewonnen!
Een andere wijkbewoner Clare
Dowling won ex equo de publieks
prijs. Zij schrijven in deze Craneveer
over hun initiatief. Henk Wagenaar

doet verslag van de prijsuitreiking.  
Verkeer in de wijk blijft aandacht
vragen. Zo is er bijvoorbeeld ondui
delijkheid over het Beethovenplein.
Waar kan/mag je parkeren en waar
kunnen we lopen en fietsen? En hoe
rijden de vrachtwagens voor de
aanvoer voor de winkels? Sjak Fran
ken van de gemeente, verantwoor
delijk voor het project BGB in onze
wijk, geeft uitleg. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan kunt u op woens
dagmiddagen langs bij het BGB-punt
aan het Beethovenplein.
In juni is de straatspeeldag weliswaar
niet doorgegaan, maar hij komt zeker
nog. In dit blad een oproep voor hulp
daarbij. En wat te denken van een
reprise van de fameuze spoken
speurtocht? Lees alstublieft de op
roepjes en reageer, want met buurt
bewoners die helpen komt er veel
van de grond!

Ondergetekende speurt naar buurt
bewoners met bijzondere hobby’s en
bezigheden. Dit keer komt de colum
nist 'De Thuistoerist' voor het voet
licht.
 
Astrid de Winther
 

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan:
redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
28 september. Uiterste aanlever
datum voor kopij is 10 september.

Rekeningnummer Craneveer:
NL64 RABO 0381 6020 44       
Recreatieve Vereniging Craneveer
te Arnhem 

Foto omslag
Op de omslag een foto van het
WK-kijken in Craneveer, gemaakt
door Jaap Zoet. 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:
advertenties@craneveer.nl
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APOTHEEK BERICHT
Voor cliënten van Apotheek Biermasz bestaat de 

mogelijkheid recepten in te leveren bij 
Drogisterij Alteveer.

De medicijnen worden, naar keuze, bezorgd bij u thuis of bij 
Drogisterij Alteveer. Het tijdstip wordt met u overlegd.

Inleveren van recepten en ophalen van medicijnen bij 
Drogisterij Alteveer kan ook op zaterdag.

 Apotheek Biermasz   Drogisterij Alteveer
 Onder de Linden 21-1  Beethovenlaan 51
 6822 KG Arnhem   6815BL Arnhem
 Tel: 026-4423618   Tel: 026-3707535

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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Lekker rustig
"Lekker rustig". Het zou maar zo een
uitspraak kunnen zijn van twee wijk
bewoners die op een willekeurige
middag genieten van de vroege
zomer in hun tuin. Maar rustig is het
de laatste tijd allerminst in de buurt
van het Beethovenplein.

Door de weeks bulderen daar graaf-
en bestratingsmachines, die duidelijk
maken dat BGB nog lang niet met
pensioen is in onze wijk. Dat veel
geluid soms ook prettig kan zijn be
wijzen de CraneveerGrooves, de
buurtdisco die nu ook aanslaat bij de
jeugd en de allerkleinsten. Grooves
dong ook mee naar de Arnhemse

wijkprijs; samen met vier andere
initiatieven uit ’t Cranevelt en Alte
veer presenteerden ze zich in het
stadhuis. Elders in dit blad staat daar
meer over.

Ook op digitaal gebied toonde de
wijk zich actief. De prachtige nieuwe
wijkwebsite met een nieuwe huisstijl
opende zonder problemen en de
gebeurtenis werd met een klein
feestje in de recreatiezaal gevierd.
Deze nieuwe huisstijl kenmerkt
voortaan ook dit wijkblad.  Het kan
ook niemand ontgaan zijn dat de
bloemenveldjes die in de afgelopen
natte winter als modderpoeltje

menig wenkbrauw deed fronsen,
zich nu in al hun geuren en vrolijkheid
aan ons tonen in een explosie van
bloemen. En dat de bloemenveldjes
gewaardeerd worden, blijkt uit het
feit dat ondernemers de mogelijk
heid onderzoeken of lichtmasten op
de vernieuwde pleinen in onze wijk
ook versierd kunnen worden met
bloemen.
En dan is de zomer nog maar net
begonnen. PFFF, even zitten. Maar
dan snel weer verder want na de
zomer dan… ach, laat maar even.
 
Het bestuur wenst iedereen een fijne
zomervakantie.

Onze wijkprijs!
 Op 11 juni was de uitreiking van de
Wijkprijs voor burgerinitiatieven van
de Gemeente Arnhem
Na een spannende stemming op het
eind van de avond, bleek dat het idee
dat ik had aangedragen, de Straatbieb
Craneveer de 1e prijs (€ 3.000,-)
gewonnen had! Wat een geweldige
verrassing!
Met dit bedrag kunnen we in onze
wijk op korte termijnin in circa 20
voortuinen de Straatbieb Craneveer
realiseren. Een straatbieb is een
soort weerbestendig mini vitrine
bibliotheekkastje op ooghoogte.
Boek- en filmliefhebbers die hun
reeds gelezen boek en/of dvd een
tweede lezer en/of kijker gunnen,
zetten 1 van de 20 biebkastjes in hun
voortuin. Hierin leggen ze boeken
en/of dvd's die door voorbijgangers
opgepakt en voor een tweede keer
gelezen en/of bekeken kunnen wor
den. Als het boek uit is, kan het in 1

van de 20 mini bibliotheekkastjes
geretourneerd of geruild worden.
Op deze manier komt er een soort
uitwisseling van boeken en/of dvd's
in de wijk op gang.
 
Het plan geeft een boek of dvd een
tweede leven. Het biedt wijkbewo
ners, van jong tot oud, een kans om
een mooi boek te lezen of een film
te zien. Spullen worden hergebruikt
en het initiatief biedt bewoners een
gelegenheid om in contact te komen
met andere boek- en filmliefhebbers
in de wijk.
 
Kijk voor meer informatie op:
· www.craneveer.nl, nieuws 14-06-2014,
Wijkprijs 2014 gewonnen door
Alteveer-Cranevelt!
· www.straatbieb.nl
 
Nieuwsgierig geworden en ook inte
resse in een bibliotheekkastje in je
voortuin?
Stuur dan voor 11 juli een mailtje
naar: danielle.dekkers@upcmail.nl

Vermeld hierin je naam, adres, tele
foonnummer en mailadres.
Wil je dit nogmaals doen, als je je al
eerder hebt aangemeld.
 
Hartelijke groeten, Danielle Dekkers

Agenda
• Juli: WK voetbal in Craneveer, zie www.craneveer.nl voor actuele informatie
• Woensdag 10 september: straatspeeldag
• Zaterdag 13 September: Craneveer Grooves! 
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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  

Schelmseweg 93  
6816 SJ Arnhem  
026 4464865  

Het doet je goed, dat voel je. 

 
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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Vernieuwde website Craneveer
Sinds begin juni is Alteveer-‘t Crane
velt een vernieuwde wijkwebsite
rijker: www.craneveer.nl Een
overzichtelijke, informatieve en ei
gentijdse website waarop minimaal
twee keer per week een nieuwsup
date te vinden is. Zet hem in je favo
rieten op de computer en je bent
altijd op de hoogte van het meest
recente wijknieuws!
 
Startsein
Op 1 juni jl. om klokslag 16.00 uur
werd in het wijkgebouw de lang
verwachte nieuwe website gelan
ceerd en het nieuwe logo van Cra
neveer feestelijk onthuld. In aanwe
zigheid van een klein gezelschap
werden Coen Pausma, verantwoor
delijk voor het ontwerp, en Anne
Melse en Daniëlle Verspeek, beiden
verantwoordelijk voor de totstand
koming van de nieuwe website en
samen de nieuwe webredactie vor
mend, even in het zonnetje gezet.
Ook werd Mark Overmeer uitge
breid bedankt voor zijn twaalf(!) jaar
lange inspanningen voor de vorige
Craneveer website. Dit alles onder
het genot van de onvolprezen cup
cakes van Cleo's Clever Cakes en
een lekker glas bubbels.
 
Wat is er allemaal te vinden op
de website?
Behalve de agenda en het nieuws

voor de actualiteiten is er allerlei
praktische informatie te vinden op
de website. Zoals de wekelijkse ac
tiviteiten in de gymzaal en de jaarlijks
terugkerende evenementen zoals
Koningsdag en het paaseieren zoe
ken. De wijkvereniging heeft een
apart menu op de website, net als de
werkgroepen die zich inzetten ter
verbetering van de wijk. Het menu
‘wijk in beeld’ bevat al een flinke
hoeveelheid fotoalbums, demografi
sche en historische feiten van de wijk
en een paar filmpjes. Ook valt onder
dit menu het ‘archief’ met daarin een
link naar de oude website die nog
steeds online is, voor wie nog infor

matie van wat langer geleden zoekt.
Tot slot kun je je onder het menu
‘contact’ aanmelden voor de
Nieuwsflits, dit is een nieuwsbrief die
periodiek per mail wordt verstuurd.
 
Suggesties, ideeën of concrete
kopij?
Wil je ook een bijdrage leveren aan
de inhoud van de website? Of heb je
suggesties of aanbevelingen om de
site nog interessanter te maken voor
bezoekers? Neem dan contact op
met de webredactie via website@
craneveer.nl
 
Anne Melse en Daniëlle Verspeek
 
 

Geen kraan en veer meer. Leuk als
woordspeling maar of dit nou de
voorwerpen zijn die symbool staan
voor onze wijk, daar kun je je vraag
tekens bij zetten.
In de briefing voorafgaand aan het
ontwerp werden de volgende wen
sen ten aanzien van het nieuwe logo
geformuleerd: ‘De uitstraling van het
logo staat voor sfeer en beleving van
onze wijk. Kernwoorden die de sfeer
uitdrukken en aansluiten bij de doel
groepen: verbondenheid met elkaar,

groen, professioneel, speels, kleurrijk,
modern, herkenbaar.’
 
Voeg daar actief en positief aan toe en
dit is het resultaat. Het opverende
vinkje, de groene V die ‘veer’ en ‘vel

t’ met elkaar delen, laat zich ook los
als herkenbaar beeldmerk gebrui
ken. Bijvoorbeeld op de omslag van
dit blad.
 
Coen Pausma

En een nieuw logo
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www.verlorenwoorden.nl

Boeken over? Verkoop ze!
Tel. 026 321 6 234

Marco van Kampen, Bachlaan 22

sta p in je
toe komst

kinder opvang skar

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

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

Kinderopvang in een veilige en 
inspirerende omgeving op circa 99 
locaties in de gemeenten: Arnhem, 
Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinderdagopvang   0 - 4 jaar

peuterwerk  2 - 4 jaar

voorschoolse opvang  4 - 13 jaar

tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

naschoolse opvang  4 - 13 jaar

vakantieopvang   4 - 13 jaar

gastouderopvang  0 - 13 jaar

Tijd voor vakantie?
Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

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

Verkozen tot beste zelfstandig  
reisadviseur van Nederland 2012 www.fotocranevelt.nl       -       fotocrane@telfort.nl        -          www.digitalefotosbestellen.nl

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

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

◆ MEUBELSTOFFERING
◆ MEUBELSTOFFEN
◆ LEERREPARATIES
◆ WORKSHOPS
◆ VRIJBLIJVENDE OFFERTE/GEEN VOORRIJKOSTEN !

Malburgse Sluis 5c - 5d, 6833 KA  Arnhem
Tel. (026) 442 11 82 • Fax (026) 445 79 63

www.vanden-akker.com

Het adres waar kwaliteit en service nog 

vanzelfsprekend is!!

Meubelstoffeerderij van den Akker
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De werkgroep Altegroen (onder
deel van Duurzaam Craneveer) be
staat inmiddels alweer bijna twee
jaar. De vorig jaar gezaaide bijenveld
jes in onze wijk zijn dit jaar hun
tweede seizoen in gegaan. Ook zijn
er een aantal nieuwe veldjes bijgeko
men. In het najaar is op de bestaande
veldjes bij gezaaid met een kleurig
mengsel van klaprozen, goudsbloe
men, riddersporen, cosmea en
malva. En wij zijn blij. De veldjes zijn
kleurrijk en als je er op een zonnige
dag langs loopt, vliegen en zoemen
de bijen en hommels je om de oren.
Aan de Beethovenlaan is er dit jaar
een tweede veldje bijgekomen ter
hoogte van het ‘t Altevelt. Bewoners
uit de straat hebben zich over het
veldje ontfermd door water te geven
in droge tijden. Ook hebben een
aantal kinderen een eigen zaaiplekje
in het veldje gemaakt. Een voorbeeld
uit de praktijk van waar Altegroen
voor staat: samen met andere en

De aanmoedigingsprijs voor
‘aan tafel plus één’
 Op 11 juni werd ook een aanmoedi
ginsprijs uitgedeeld aan een project
uit onze wijk: ‘Aan tafel plus één’.
Initiatiefnemer Clare Dowling heeft
hiermee € 500,- gewonnen om dit
project verder vorm te geven en tot
uitvoer te brengen.
Clare is een Alteveerse en dol op
koken en op eten, vooral samen met
gezelschap. Haar liefde voor de keu
ken en haar wens om iets te beteke
nen voor anderen brachten haar op
het idee om dit project te starten.
‘Ik woon nu twee jaar met heel veel
plezier in Alteveer. Er wonen veel fami
lies en oudere mensen. Elke avond als
ik sta te koken voor mijn gezin vraag ik
me af of er niet mensen zijn die het fijn
zouden vinden om mee te eten. Ik heb
genoeg ruimte aan mijn tafel voor een

extra persoon. Omdat ik denk dat er
veel mensen zijn die alleen eten trek ik
de stoute schoenen aan om medestan
ders te vinden. Zowel eters als kokers
zijn welkom om mee te doen met mijn
idee’.
Iedereen is welkom.
Eten is een sociaal gebeuren en
daarmee een middel om elkaar te
ontmoeten. Af en toe iemand uitno
digen aan tafel geeft de maaltijd een
extra dimensie. Hoe leuk zou het zijn
als we voor de eigen wijkbewoners
een plaats vrijmaken aan tafel om
gezellig samen te eten. Afhankelijk
van de grootte van je tafel schuiven
één, twee wijkbewoners of een gezin
bij jou aan tafel. Iedereen is welkom.
Proefetentjes
Om het project verder te ontwikke

len en vorm te geven worden ‘Aan
tafel plus één’ proeftafels gestart in
de maand juli/augustus. Het zal gaan
om twee kennismakingsetentjes.
Clare is uiteraard één van de adres
jes die een extra plaats vrij maakt aan
tafel. Heb je er wel eens aan gedacht
om iemand uit de wijk aan je tafel uit
te nodigen? Meld je aan voor deze
proefetentjes en help zo meer dit
project verder vorm te geven. Stuur
een mail naar aantafelpluseen@g
mail.com of bel 06-24279783 met
Clare Dowling.
 
 

Bloemen, bijen en vlinders in
de wijk; wie doet er mee?!
  thousiaste wijkbewoners onze wijk

groener, mooier en bloeiender
maken.
 
Op 22 maart heeft Altegroen mee
gedaan aan NL-Doet. Een landelijke
actie van het Oranjefonds, waarbij
mensen meehelpen met allerlei pro
jecten. Met een groep van 30 vrijwil
ligers, volwassenen en kinderen, is
een nieuw veld ontgonnen en inge
zaaid bij de Pieter Brueghelschool.
Van de afgestoken graszoden is een
heuse plaggenbank gemaakt. Een
natuurlijke bank waar je kan zitten
en genieten van het inmiddels mooi
bloeiende veldje.
 
Aan de Bernard Zweerslaan zijn op
de valreep van het zaaiseizoen nog
drie grote vakken ingezaaid met een
bloemrijk bijenmengsel. Als het weer
mee zit zullen we ook hier in het
najaar prachtige bloemenweides met
rond zoemende bijen aantreffen.
 

Regelmatig krijgen we de vraag of er
ook mee gewerkt kan worden in de
veldjes. Ja dat kan! Elke eerste dins
dag van de maand wordt er gewerkt
in de bloemenveldjes. We verzame
len om 20.00 uur bij het grote bloe
menveld aan de Bachlaan. Afhankelijk
van het jaargetijde bestaat het werk
uit plaggen, zaaien, onkruid wieden,
snoeien en kantjes steken. Dus vind
je het leuk om mee te werken in de
bloemenveldjes: kom en doe mee!
De eerst volgende keer is dinsdag 5
augustus.
 
Altegroen.http://craneveer.nl/
werkgroepen/altegroen. Anne Marie
van Bergen, Lianne Konings, Wilfred
Ariens, Marja van Veen, Annemarie van
Velzen en Amke Carels
 

pagina 9



Dementie gaat veelal gepaard met:
                  - verlies van grip op het leven
                  - gevoelens van verdriet en angst
                  - onmacht en strijd

Liefdevol aansluiten op de beleving van dat moment. 
In beweging komen met kleur, lijn en vorm, geeft leven weer zin, 
betekenis en (eigen)waarde.

Ik begeleid u graag aan huis. Vergoeding is mogelijk met een 
aanvullende verzekering.

Palestrinastraat 8, 6815 db Arnhem
beeldendbeschouwd@upcmail.nl | www.kunstzinnigetherapie.nl
geregistreerd lid bij de NVKToag NVAZ

Lieke Camerik, kunstzinnig therapeut
T 06-404 22 329

Voor meer informatie:

Helen van der Meijden
Bosboomstraat 15 6813 KB  Arnhem

T 06-10141699   
info@helenleefstijlcoaching.nl  
www.helenleefstijlcoaching.nl

Gezonde leefstijl? 
Doen! 

Behandeling nodig?
Fysiotherapie 

Goossens-Bakker
Gespecialiseerd in:

Behandeling van oorsuizen Manuele 
therapie

     Oedeemtherapie  Hydrothera-
pie

Geriatrie fysiotherapie Valpreventie

 

Mozartstraat 2
6815 CT Arnhem
tel: 026-4433252

www.bakker.uwpraktijkonline.nl
corine_goossens@kpnmail.nl
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Alweer bijna een jaar geleden was de
eerste Craneveer Grooves! Vier
keer heeft de omgetoverde recrea
tiezaal van het wijkgebouw al dienst
gedaan als dansvloer van de 'wijkdis
co'. 17 mei was echter wel een heel
Groovy weekend. Het idee van een
Grooves! voor kinderen was deze
keer uitgewerkt, zodat de middag en
de vooravond bestemd waren voor
kids, en de avond voor de oudjes.
Grooving all day dus!

Een mooie flyer werd verspreid op
de drie scholen in de wijk. Ouders
werden gevonden om de Kids Groo
ves! en Grooves Junior! te organise
ren en te begeleiden. De DJ's maak
ten een studie van de doelgroep en
hun repertoire. En nu maar hopen
dat de kinderen ook echt zouden
komen.
 
Dat bleek! Om 15:00 uur stroomde
de dansvloer vol met kinderen en
ouders. Bij de Kids Grooves! voor
kinderen uit groep 1 t/m 3 kwamen
maar liefst 60 kinderen! Er werd druk
gedanst en gesprongen en vooral bij
de nadoe liedjes zoals Tsjoe Tsjoe
Wa en de Pinguinsong waren de
gebeamde filmpjes in trek. De reac
ties van de juniors waren superleuk.
 
Om 18:30 uur begon Grooves Juni
or! voor kinderen uit groep 4 t/m 8.
Niet minder dan 92 kinderen dende
ren in vol ornaat met glimmende
leggings, stoere jasjes, mooie hoeden

en kapsels de dansvloer op. De ou
ders mogen vertrekken. Het feest
kan beginnen! En flink gedanst wordt
er. DJ's worden bedolven onder de
verzoekjes, chips en cola gaan van
hand tot hand. Op de dansvloer
wordt gebreakdanst, gehiphopt en
rondgedarteld. Om 20.00 uur gaat
de meute vrolijk en uitgelaten naar
huis. De windhoos is voorbij.
'Wanneer is het weer meneer?' Op
13 september is het weer!.
 
En daarna is dan ook nog Craneveer
Grooves! Van 21.00 – 0.00 uur. En
ook hier wordt weer heerlijk vrolijk
en vrij gedanst. En elke keer zien we
toch weer nieuwe gezichten op de
dansvloer!
 

Kortom een zeer Groovy weekend
met ruim 200 mensen dansend in het
wijkgebouw.
De volgende keer is op zaterdag 13
september. En doen we het nog eens
dunnetjes over. Daarbij zijn echter
wel ouders nodig die mee willen
meehelpen met het organiseren van
de kinder Grooves. Heb je hier zin
in of heb je ideeën voor een verdere
invulling van de Grooves voor kinde
ren? Laat het dan weten via info@
craneveergrooves.nl of meld je via
onze website www.craneveergroo
ves.nl. Daarop staat ook een kort
filmverslag van de afgelopen keer.
 
Rob Groen-Reisinger
 
13 SEPTEMBER 2014
Kids Grooves vanaf 15:00 uur
Grooves Junior! vanaf 18:30 uur
Craneveer Grooves! vanaf 21.00
uur.
 
 

Kids Grooves, Grooves Junior,
& Craneveer Grooves! Voor
ieder wat wils. 
 

Dat kan! En wel op woensdag 10
september 2014 op het vertrouwde
plekje bij de speeltuin aan het begin
van de Sweelincklaan en Bernard
Zweerslaan (of is dat het einde?). Er
is een jaartje overgeslagen, maar dit
jaar gaat het er weer van komen. Wat
er te doen is? Veel oude ingrediënten
en misschien een aantal nieuwe. Dat

laatste hangt af van het aantal vrijwil
ligers dat met frisse ideeën komt. Er
is al eerder een oproep gedaan voor
een portie “vers bloed” uit de wijk,
om zich aan te melden als vrijwilliger
voor een wijk-activiteit. Ik heb ja
gezegd, nou jullie! Dus meld je aan
via redactie@craneveer.nl of direct
bij mij via b.boele5@upcmail.nl. Kun
je schminken, buttons maken (ook
mensen met 2 linker handen) of heb
je altijd al naast een springkussen
willen staan? Meld je aan. Dan zorgen
we samen voor een onvergetelijke
middag. Ik ben benieuwd wie zich als
eerste aanmeld. Tot dan of eerder!

Erica Magendans

Op straat spelen?
 

stadstuin 
Kweekland
openingstijden: wo do vr za van 10 tot 17 uur 
zie ook facebook en stadstuinkweekland.nl

Dalweg 70a 6821 JP Arnhem 
info@stadstuinkweekland.nl
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Buurtbewoners
Onze wijk is net een dorp. Als je er wat langer woont, herken je
dezelfde gezichten bij de winkels op het Beethovenplein. Maar
welk persoon gaat daarachter schuil? Welke passie drijft hem of
haar? Meestal heb ik geen flauw idee. Het lijkt me leuk om daar
verandering in te brengen. De komende uitgaven ga ik op zoek
naar mensen met een bijzondere passie, hobby of bezigheid.
 
De eerste in deze serie is wijkbewo
ner Chris Verhoeven. Hij heeft
een boekje gepubliceerd met een
selectie van 50 columns, die hij eer
der deels onder eigen naam, deels
onder het pseudoniem 'De Thuistoe
rist' publiceerde. Het boekje '50X'
markeert zijn vijftigste levensjaar. De
columns zijn herkenbaar en met
zelfspot en humor geschreven. Zijn
columns zijn overigens ook te lezen
op www.nederlands.nl en www.arn
hem-direct.nl.
 
Chris is een echte Brabander. Het is
een man met een intense blik en af
en toe een schalkse lach. Hij heeft in
Nijmegen communicatiewetenschap
pen gestudeerd met als richting
popmuziek. Na zijn opleiding is hij
gaan werken bij de Stichting Popmu
ziek Nederland in Amsterdam. Hij
vond die pop-wereld leuk, hij is zelf
fan van post-punk muziek zoals van
Elvis Costello, The Police en Gang of
Four.
 
Na enige tijd in Amsterdam te heb
ben gewoond, kozen hij en zijn
vrouw voor Arnhem. Over het
kopen van dit huis in onze wijk zegt
hij: “Het was een koude voorjaars
dag. We fietsten vanuit de stad waar
het nog wat regende, naar de wijk
Alteveer. We fietsten de bult op en
zagen sneeuw liggen en het zonnetje
scheen. Een mooie, rustige maar ook
wel duffe wijk”. Ze wonen hier sinds
1995, Chris, zijn vrouw, nu met hun
2 kinderen.
 
Het schrijven was voor Chris in het

begin vooral een uitlaatklep. In
2006/2007 heeft Chris een schrijf
training gevolgd bij Het Domein. En
vanaf 2008 is hij stukjes en columns
gaan schrijven. “Op een gegeven
moment weet je waar je lol aan be
leeft en energie van krijgt en dan ga
je aan de slag”. Chris is nu commu
nicatie-adviseur bij de gemeente
Utrecht. Een baan waar schrijven een
pré is.
Hij heeft veel stukjes en columns
geschreven maar toen hij een stukje
had geschreven over een leraar van
zijn dochter, leek het toch beter om
een pseudoniem aan te nemen. Om
zijn dochter niet tot last te zijn eigen
lijk en “om wat meer armslag te
hebben bij het schrijven”.
De band 'Gang of four' waar hij fan
van is, had een nummer met daarin
de tekst 'at home feels like a touris
t' en daar is zijn pseudoniem van af
geleid. Het motto van een thuistoe
rist: blijf je verwonderen alsof je
leven een lange vakantie is! Dat ligt
Chris wel. Het past bij zijn manier
van leven: hij is onderzoekend en
nieuwsgierig, probeert te leven met
aandacht en kan zich over kleine

dingen opwinden. Hij heeft vaak in
gevingen en allerlei associaties. En dit
alles kan hij prima kwijt in zijn co
lumns. Hij heeft een volkstuin naast
Sonsbeek sinds een jaar of 6. Daar
werkt hij graag. De tuin helpt bij het
schrijven, is een echte inspiratie. Er
is daar afzondering en rust. Hij vindt
het er heerlijk om hout te hakken en
een sigaar te roken en in alle rust te
schrijven.
 
In het boekje staat een leuke column
waarin Chris de reorganisatie op het
werk vergelijkt met het tv-program
ma “Expedie Robinson”. Hij vertelt:
“Er was een reorganisatie gaande en
als ik dan op mijn werk rondkeek,
dacht ik vaak: het lijkt Expedie Ro
binson wel. Ik heb die column overi
gens niet meteen gepubliceerd maar
gewacht tot de reorganisatie afge
rond was. Ik kan alles schrijven wat
ik wil maar als het ondermijnt, dan
moet je filteren! Bij reorganisatie of
gedoe op het werk stop ik met
schrijven en publiceren. Natuurlijk
blijven dingen wel in mijn achter
hoofd en als het goed is, komt het er
heus wel weer een keer uit.” Chris
vindt dat columns op het randje
moeten zijn om een doel te vervul
len, op het randje maar zeker niet
kwetsend.
 
Hij is verbaasd dat mensen soms
geraakt zijn door zijn stukjes. Hij
ontvangt best wat respons en heeft
moeten leren om dat gewoon als
compliment in ontvangst te nemen.
“Ik ben ook wel verbaasd over op
welke columns ik reacties krijg.
Stukjes die ik zelf heel goed vond: nul
respons! En naar mijn idee drollerige
stukjes: enorme score!.” Hij is zelf
een echte solist /einzelganger en
verwondert zich wat een stukje met
mensen kan doen en hoe het soms
mensen verbindt.
Waarom nu een boekje?
“Mijn vrouw en ik werden allebei 50
jaar. We hebben lang gedubd wat we
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zouden doen. Uiteindelijk hebben we
ervoor gekozen om een groots feest
te geven, onze 'black & white sensa
tion'. Tijdens dit feest heeft een ieder
van ons wat gepresenteerd. Mijn
vrouw haar muziekband en ik mijn
50X boekje. Ik heb het boekje zelf
uitgegeven, ik wilde onafhankelijk
zijn: dat is mijn stijl.” Chris heeft het
boekje onder de aandacht gebracht
op allerlei social media en is er trots
op dat het wordt verkocht in de wijk,
namelijk bij de Coop en bij het tank
station aan de van Beinumlaan. Het
ligt overigens ook bij de bibliotheek
en de boekwinkel Hijman Arends in
de stad.
 
In de toekomst wil hij misschien ook
wel satire of scenario’s gaan schrij
ven, hij ziet daar wel een uitdaging.
Hij wil daar zo mogelijk een cursus
of training voor gaan volgen. We
praten wat door over het schrijven
van stukjes in o.a. de Craneveer, het
volkstuinenmagazine e.d.. Tijdens
het gesprek komt Chris met het
aanbod van een workshop (colum
n-)schrijven voor buurtbewoners
zodat meer mensen wat stukjes voor
Craneveer zouden kunnen gaan
schrijven. Een leuk aanbod waar ik
graag gebruik van maak, want om
schrijvers zitten we heus verlegen als
redactie. Dus mocht je geinteres
seerd zijn in zo’n workshop: meld je
aan bij redactie@craneveer.nl!
 
Ik vond het een interessant gesprek
met een geinspireerde en inspireren
de buurtgenoot. Het was mooi om
te horen wat de passie en hobby van
Chris is. Voor de komende uitgaven
ga ik op zoek naar mensen met een
bijzondere bezigheid, hobby of pas
sie. Mocht je iemand weten, meld het
ons!

Astrid de Winther
 
 

Vernieuwde website Crane
veer is aangename verrassing
Bij het vorige WK voetbal was er in het clubgebouw van Craneveer een
groot scherm geplaats. Daar keek ik met een massa buurtgenoten naar de
verrichtingen van Oranje. Ik hield van die gezellige door adrenaline, testos
teron en drank gevoede, luidruchtige mannensfeer. Kon dat nu weer: samen
met buurtgenoten naar de WK-voetbalwedstrijden van Oranje kijken? In
het blad Craneveer kon ik daar geen informatie over vinden. Wel las ik in
een stukje van Anne Melse en Daniëlle Verspeek, dat er een vernieuwde
buurtwebsite was. Kon ik daar wijzer worden? Googlen op Craneveer en
jawel hoor! Daar verscheen voor mijn oog onmiddellijk de nieuwe website
met op de hoofdpagina onder het kopje Agenda al dadelijk de gevraagde
informatie.
En ik moet het even kwijt. Hij is prachtig!! De nieuwe Craneveer website
is een aangename verrassing. Overzichtelijk opgebouwd, mooi vormgegeven
in beschaafde, frisse, maar niet opdringerige kleuren, een mooi lettertype
en wat ook heel belangrijk is: aangenaam leesbare teksten. Op de hoofdpa
gina komen een aantal mooi gekozen foto’s voorbij waaronder een over
zichtsfoto van de wijk, een plaatje van een beeldhouwster die verkleed als
kelner op een dienblad trots een schaalmodel laat zien van een beeld dat
langs de Kluizeweg staat, een aandachtige hand die een kindergezichtje
schminkt. Als ik me van de plaatjes losmaak, valt mijn oog op wat ik de
komende weken allemaal in de buurt zou kunnen doen: meehelpen in een
bloemenveldje, bezoeken van een talentenfestival in het Openluchtmuseum
en zo meer.
Links staan allemaal links. Bij de link 'Praktisch' kun je informatie krijgen over
het ophalen van afval, over sportverenigingen en scholen in de buurt en over
de rijtijden van stadsbussen. Bij sport en ontspanning lees je wat er te doen
is in de recreatiezaal van de wijkvereniging en bij de Stichting Welzijn voor
ouderen.
Er blijken ook allerlei werkgroepen te zijn met tot de verbeelding spre
kende namen als Altegroen, Buurtkracht en JOOP, maar ook met nuchtere
namen als Verkeer en Rijnstate. En overal staan doelen, resultaten, namen
en contactpersonen bij, zodat je via deze website onmiddellijk toegang hebt
tot ideëel bevlogen groepen en nuchtere belangenbehartigers. Onder acti
viteiten kun je zien hoezeer de wijk gericht is op het organiseren van aller
lei buurtevenementen, zoals de buurtquiz, waarbij een foto staat van vier
glunderende hooggekwalificeerde juppen achter het bordje: de Slimste straat
Alteveer/Cranevelt. Bij Kees Hin kun je je aanmelden voor de volgende
buurtquiz. 
Prachtig allemaal. En teveel om hier op te noemen. Kijk zelf maar. In het
Colofon kun je lezen wie die site beheren en wie het ontwerp gemaakt
heeft. En onder ‘Meedoen’ lees je: Wil je een bijdrage leveren? Graag! Mail
dan naar website@craneveer.nl. Ga ik binnenkort ook doen! Ik zet deze
website snel bij mijn favorieten. U ook?
En oh ja… dankij website Craneveer heb ik inmiddels weer volop kunnen
genieten van de WK-Oranjesfeer in clubhuis Craneveer.
 
Beatrix Henkels- ten Hove
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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

ANNEMERSBEDRIJFA

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

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

Voor het melden van overlast die verband houdt 
met Ziekenhuis Rijnstate, 

 of GGZ centrum De Braamberg

Klachtenmeldpunt
overlast zorginstellingen:

 

T: 088-005 65 80
E: cbeveiliging@alysis.nl

24 uur per dag bereikbaar
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werking tussen medewerkers uit de
grote zorg en welzijnsinstellingen uit
heel Arnhem. ‘Ons gebiedsteam’
heeft behalve Alteveer en Cranevelt
ook Hazegrietje, Monnikenhuizen,
Geitenkamp, Velperweg e.o. in haar
pakket.
De uitdaging voor deze gebieds
teams is natuurlijk om slagvaardig en
betrokken in de wijken te gaan wer
ken. Grote cultuurverschillen die
tussen de wijken bestaan mogen
daarbij niet leiden tot ongelijkheid in
diensten. Onze verkenning vooraf
gaande aan de komst van het gebieds
team, kan ons enorm helpen om als
wijk een goed aanspreekpunt te zijn
om vraag en aanbod goed op elkaar
aan te laten sluiten.
Werk mee aan deze verkenning en
sluit je aan bij project Buurtkracht
voor:
1. Het afnemen van interviews bij
bewoners thuis en/of
2. Het meedenken over het ‘hoe’
invulling geven “de kweekvijver”
(nav. de uitkomsten)
We schatten dat er tussen de 800 en
de 1000 mensen van 65 jaar en ouder

Buurtkracht is een project dat van
wijkbewoners zelf uitgaat ‘voor de
wijk, door de wijk’. Op dat vlak zijn
er verspreid over Nederland diverse
succesvolle initiatieven die ons als
voorbeeld kunnen dienen. We willen
die initiatieven nader bekijken op
bruikbaarheid voor onze wijk. Daar
bij willen we inspelend op het wijk
actieplan van de wijkraad, die ons
hierbij misschien kan ondersteunen.
Voor deze verkenning zal een vra
genlijst worden opgesteld die op
verschillende manieren door wijkbe
woners wordt afgenomen. Dit kan in
de vorm van een ‘aan tafel’ gesprek
bij de geïnterviewde of bij de inter
viewer thuis. Of in de vorm van een
‘ronde tafel’ gesprek met meerdere
bewoners in het ontmoetingscen
trum Craneveer. De uitkomsten
hiervan worden gepresenteerd aan
de wijk.
Vanaf 2015 wordt zorg en welzijn in
Nederland anders georganiseerd. In
Arnhem komen acht gebiedsteams.
Zij worden het eerste loket voor
allerlei welzijns zaken op wijkniveau.
Dit gebiedsteam wordt een samen

Buurtkracht en de
gebiedsteams
Project ‘buurtkracht’ wordt steeds concreter. Zo gaan we nu stappen
zetten om wensen en behoeften in kaart te brengen die leven onder wijk
bewoners van 65 jaar en ouder. Hoe hebben zij op dit moment hun zorg
en welzijn geregeld en hoe wensen zij dat voor de toekomst? In hoeverre
maken zij gebruik van voorzieningen in de wijk en/of hoe zouden zij graag
zien dat de wijk daar meer in kan voorzien en in hoeverre willen zij in het
realiseren daarvan zelf een actieve rol in spelen?

wonen in de wijk. En uiteraard willen
wij zoveel mogelijk bewoners onder
hen bereiken. Meld je aan via buurt
kracht@craneveer.nl of bel Lieke
Camerik telnr. 026-333 63 47.
 
Sjoerd Kaarsemaker en Lieke Camerik,
kartrekkers project Buurtkracht
 
Een korte samenvatting uit een fol
der verstrekt door de gemeente
over Gebiedsteams voor volwasse
nen.
Een gebiedsteam is een samenwerking
tussen medewerkers vanuit diverse zorg
en welzijnsinstellingen met expertise op
het vlak van: maatschappelijk werk,
verslavingszorg, financiën, ouderenzorg
en dagbesteding.
Zij gaan zich richten op bewoners van
18 jaar en ouder. De gebiedsteams
gaan de wijk in en bespreekt samen met
de bewoner wat er aan de hand is en
brengen zo de situatie in kaart. Eigen
netwerk en de mogelijkheden in de wijk
(vrijwilligers en organisaties in de wijk)
zullen als eerste onderzocht worden.
Hiervoor zullen de gebiedsteams pro
fessionals en informele zorg- en hulp
verleners in de wijk gaan benaderen.
Om over en weer te kunnen samenwer
ken en verwijzen.
De wijken Presikhaaf en Schuytgraaf/
Elderveld hebben het afgelopen jaar als
‘proeftuin’ gediend hiervoor.
 
 

GEZOCHT: tijdelijke gemeubileerde woonruimte voor mijn
ouders (70+)

Mijn ouders verhuizen tussen medio oktober en eind oktober naar hun
nieuwe flat in Presikhaaf en moeten op 1 september hun huidige woning
in Oss verlaten. Wie heeft / weet voor hen voor 6 tot 8 weken een ge
meubileerde woning in Alteveer / Cranevelt of anders Arnhem Noord
die zij kunnen huren? Bij een te koop staande woning zullen zij in geval
van bezichtigingen van potentiële kopers het pand tijdig verlaten en
zorgen dat het huis schoon en netjes is.
Reacties naar: Judith Graafsma, tel: 026-3514321 of 06-51689288, judith.
graafsma@upcmail.nl

SJOELERS ( -STERS )
GEVRAAGD!!
 
Graag willen wij onze groep uit
breiden.

Iedere woensdagavond van 19.30
tot ca. 21.15 uur wordt er gesjoeld
onder het genot van een kopje
koffie of thee in de recreatiezaal
van het Altevelt
ingang Liszststraat.
Bij het onderstaand adres kunt u
zich opgeven voor het sjoelen op
de woensdagavonden.
 
mevr. M. Bakker
Beethovenlaan 34
026-3512055
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INEKE KRAL
SCHOONHEIDSSPECIALIST
DIEPENBROCKLAAN 20, 6815 AJ  ARNHEM
TEL. 026 4437187, MAIL INEKEKRAL@GMAIL.COM

Warme gloed. 
Zon op je huid.

Tijd voor Ineke.

  

Ik bied: 
* persoonlijke begeleiding bij afvallen  

Begeleiding op maat!  
(wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar, check it out!)  

 sport–  en ontspanningsmassages 
Professioneel en gelicenceerd. 

Cindy Steegs  
Sweelincklaan 22 Arnhem 

026-311 1135 
www.libra-lichaaminbalans.nl 

 
Geregistreerd BGN-gewichtsconsulent  

*

Passen de zomerkleren nog? ;-)
Ik help om slanker, gezonder en fitter te worden!

Ontspanning nodig? Nu ook individuele yoga. Goed voor u!
Vanaf september óók groepslessen in de wijk.

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

Openingstijden 
Ma 11:00 - 17:00
Di 9:00 – 17:00
Wo 9:00 – 13:00
Do 9:00 – 17:00
Vrij 9:00 – 17:00
Zat 9:00 – 14:00

•  Particulieren /instellingen/bedrijven en Hotelservice

•  Gezinswas/ dekbedden/ strijkservice/ 
     vloerkleed reinigen

•  Ophaal en bezorgservice

•  Kledingreparatie

•  Schoenreparaties
    

Oremusplein 3, Arnhem
026-4451261

ACTIE
maand mei 

gratis haal en
 bezorg service

catering met passie!
 

www.kookkunsten.com

Kookkunsten maakt 
een heerlijk diner, 
buffet of hapjes, 

zodat u uw gasten 
kunt verwennen.

Ook voor (Buiten)feesten 
op bijzondere locaties. 

Deze zomer o.a.: 
aanschuiven bij 
buitendiners op 

‘Hoeve Klein Mariëndaal’. 
Genieten alsof u 
op vakantie bent.   

Iets te vieren? 
Daar hoort Lekker eten bij!
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Fietsers in nood op de Kluizeweg
 
Op dinsdag 10 juni heb ik namens de
VVD fractie tijdens de Rondvraag voor
raadsleden vragen gesteld aan wethou
der Mink over de plannen om de fiets
paden aan de Kluizeweg (het stuk tus
sen ziekenhuis Rijnstate en de Beetho
venlaan/Eduard van Beinumlaan) weg
te halen.

Zoals we allemaal wel weten is de
Kluizeweg een sterk hellende en niet
zo brede weg. Om de veiligheid van
fietsers te verbeteren zijn een paar
jaar geleden de fietspaden op dit
traject juist aangelegd. Ook wijken
deze plannen af van de in het najaar
2013 aangekondigde plannen om in
2014 twee aangepaste fietspaden aan
te leggen. Door de steilheid van de
Kluizeweg slingert de fietser die de
Kluizeweg naar boven vaak wat. Veel
fietsers stappen ook af en gaan te
voet verder.

De VVD fractie deelt de mening van
veel omwonenden èn de Arnhemse
afdeling van de Fietsersbond, dat op
dit traject de fietser beter af is op het
fietspad dan op de weg. Het heeft er
de schijn van dat de fietspaden wor
den weggehaald om de toegankelijk
heid van het nieuwe parkeerterrein
(personeel) van Rijnstate te vergro
ten.
Op de vragen reageerde de wethou
der dat het voornemen om de fiets
paden weg te halen niets te maken
heeft met het parkeerterrein. De
Kluizeweg is een tijd geleden inge
steld als 30 km zone en daarbij passen
volgens hem fietsers op de rijbaan.
Op dit punt zijn wij het niet met hem
eens: door een bordje met 30 km
neer te zetten wordt de weg niet
meteen veiliger en daardoor geschikt
voor fietsers op de rijbaan. Dit hangt
namelijk ook af van de hoeveelheid

gemotoriseerd verkeer op de weg,
de steilheid en de breedte van de
weg. De wethouder heeft toegezegd
dat hij alle bezwaren meeneemt in
zijn beslissing en dat hij met wijkraad
en de Fietsersbond om de tafel gaat.

Wat vindt u van de plannen om de
fietspaden weg te halen? Laat het de
VVD fractie weten.
U kunt mailen via k.kalthoff@arn
hem.nl of bellen 0612890361
 
Karin Kalthoff
Raadslid VVD (en wijkbewoner)

Lees ook het artikel in de Gelderlan
der
http://www.gelderlander.nl/regio/arn
hem/fietsers-in-nood-op-de-kluizewe
g-1.4398792#content
 
 

Beethovenlaan 69, 6815 BL Arnhem, 
tel/fax: 026-3516226

Dinsdag t/m Vrijdag 12.00u - 21.00u,  
Zaterdag & Zondag 14.00u - 21.00u
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Ringoven 33 - 6826 TP Arnhem

T 026 - 36 36 360

E info@gaswacht.nu

S gaswacht.nu/energiewinkel.info

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

‘s Avonds op afspraak.

HR Ketels Sfeer haarden Zonne-energie Airco

BEZOEK ONZE TOONZAAL VOOR:
Advies – Installatie – Onderhoud/Service 

• HR Ketels
• Sfeerhaarden
• Zonnecollectoren
• Design radiatoren
• Airco

Hoe houdt u de regie bij kort 
en langdurig ziekteverzuim 

van uw medewerkers?

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

Neem geen risico en voorkom een loonsanctie van het UWV!
Competentieontwikkeling | Verzuimcoaching | Reintegratie en Spoor 2

 

EN NU IK!
tijd voor uzelf,

tijd voor reflectie

Agaath Heijboer
uw gesprekspartner

06 - 404 92766 
info@heijboer-coaching.nl
www.heijboer-coaching.nl
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Alteveer Oost, Buiten Gewoon Beter
 Er is in de afgelopen periode
flink werk verzet in Alteveer
Oost. De winterperiode en het
voorjaar waren ons gunstig ge
zind. Op verschillende lokaties
in de wijk wordt nog gewerkt
aan de bestrating maar het
einde van dit BGB project komt
in zicht.
Op het terrein van verbetering
asfalt komt er nog een flinke
klus aan. Over beide projecten
hieronder meer.
 
Bestrating
 
winkelplein
Het winkelplein aan de Beethoven
laan ondergaat een stevige facelift. Bij
de nieuwe inrichting is een aantal
parkeerplaatsen voor de winkels, aan
de supermarktzijde, aangelegd. Aan
vankelijk was hiermee geen rekening
gehouden maar ze zijn gemaakt op
verzoek van de winkeliers. Ook de

winkels kunnen nu beter en veiliger
bevoorraad worden. Vrachtwagens
 kunnen nu rondrijden en hoeven
niet meer achteruit te rijden. 
Verder wordt  het plein uitgerust
met fietsklemmen, een opstelplaats
voor winkelwagentjes en  nzamel
containers voor papier en glas.
De twee grote, beeldbepalende,
bomen blijven staan. Er worden twee
nieuwe bomen geplant en de drie
groenvakken worden ingezaaid.
Alle oude materialen worden ver
vangen voor nieuwe waardoor het
gehele plein een frisse uitstraling
krijgt.
 
De werkzaamheden zijn rond 15 juli
afgerond.
De inloopmiddag in ons kantoor op
woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur
in de Beethovenlaan, gaat daarom
stoppen. De laatste inloopmiddag is
gepland op woensdag 23 juli.
Daarna kunt u uw vraag / opmerking

nog kwijt op de mailbox bgbac@arn
hem.nl of bij de projectleider sjak.
franken@arnhem.nl of bij de direc
tievoerder Chris.van.Schalkwijk@arn
hem.nl
 
Reparatie bestrating
Op verschillende plaatsen in Alte
veer worden binnenkort nog repa
raties uitgevoerd:
Willem Pijperstraat
Op de plaatsen waar de bomen zijn
gerooid worden tegels aangebracht.
De bestaande bestrating en de tegels
worden bij opvallende oneffenheden
aangepakt. Waar nodig worden de
straatputjes hersteld en de aanliggen
de groenstrook gefatsoeneerd.
Catharina van Rennesstraat
De rijbaan wordt zijn geheel her
straat met de bestaande klinkers, de
trottoirs waar nodig gerepareerd.
Richard Holsstraat
De bestrating in de rijbaan, parkeer
plaatsen en trottoirs wordt vervan
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gen door nieuwe materialen zoals
deze elders in Alteveer zijn toege
past. Een aansluiting van de Water
bergseweg op de Richard Holsstraat
wordt opgeheven. Daarvoor in de
plaats wordt het trottoir doorge
trokken.
Trottoir parallelweg westzijde tus
sen de Lisztstraat en de Wagnerlaan
De tegelverharding wordt gerepa
reerd.
Trottoir zuidzijde Wagnerlaan huis
nummer 112 - 124
De tegelverharding wordt gerepa
reerd.

Asfalt

Een aantal wegen in Alteveer / Cra

nevelt bestaan uit asfalt. De aard van
deze wegen loopt uiteen van buurt
ontsluitingsweg (o.a. Cattepoelse
weg) tot fiets-voetpad (Oude Kluize
weg).
De meeste asfaltwegen zijn toe aan
onderhoud. Met het verbeterplan
dat is uitgewerkt worden deze
wegen weer op het juiste niveau
gebracht.
 
Werkzaamheden bestaan in hoofd
zaak uit:
- verwijderen van het oude asfalt;
- verwijderen van een deel van de
fundering onder het asfalt;
- vervangen van straatputjes en put
deksels;
- aanbrengen van nieuw asfalt;

- aanbrengen van een nieuwe slijtlaag
(oppervlaktebehandeling);
- repareren van de trottoirs / par
keerplaatsen.
 
Op de volgende wegen:
- Kluizeweg
- Oude Kluizeweg
- Beethovenlaan
- Bachlaan
- Cattepoelseweg
- Cattepoelseweg parallelwegen
- Waterbergseweg
- Diepenbrocklaan
- Wagnerlaan (beperkt gedeelte)

Met de uitvoering van de asfaltwer
ken wordt op 14 juli gestart.
Tijdens de uitvoering wordt de weg
waarop gewerkt (deels) afgesloten
voor het verkeer. Hiervoor wordt
een omleidingsroute ingesteld. Dat
geldt eveneens voor de trolley, die
tijdelijk wordt vervangen door een
traditionele bus die een aangepaste
route rijdt.
In de eerste week van juli ontvangen
alle bewoners en belanghebbenden
nadere informatie over de uitvoering
van deze werkzaamheden.
Eventuele vragen over dit project
kunt u kwijt op de mailbox bg
bac@arnhem.nl of bij de projectlei
der sjak.franken@arnhem.nl.
 

Lokale zonnestroom voor  
Alteveer / Cranevelt
- 17 september Voorlichtingsavond in Craneveer – 
 In de vorige Craneveer hebben we
het plan aangekondigd om de groene
stroom van de zonnepanelen van
Rijnstate naar de buurt te gaan leve
ren. In dit artikel hebben we beschre
ven hoe dit in elkaar steekt. Om dit
terug te lezen: zie de website van
Craneveer (www.craneveer.nl) en/
of de website van Rijn en IJssel-
energie coöperatie (www.rijnenijs
selenergie.nl/craneveer).

Op 17 juni hebben we de eerste
toelichting gegeven aan een groep
van buurtbewoners. Hierin hebben
we aangegeven wat de plannen zijn
en dat de technische realisatie nu
bijna rond is. Enkele details die we
nog niet wisten, gaan we uitzoeken.
In de zomer zal de technische oplos
sing (naar alle waarschijnlijkheid)
gerealiseerd zijn.
Vooral kwam naar voren dat Duur
zame Energie leeft in de wijk! En dat
er naast dit initiatief, nog vele mooie
mogelijkheden tot verduurzaming
van de wijk zijn. Echter: elke reis
begint met de eerste stap, waarna er

nog vele vervolgstappen kunnen
volgen.

Voorlichtingsavond: 17 september
Op 17 september aanstaande orga
niseren we de voorlichtingsavond
over dit project; deze wordt om
20.00 uur in de Craneveer gehouden.
Op de voorlichtingsavond zullen
naast de werkgroep ook Jan de Wit
(Rijn- en IJssel- coöperatie) en Marc
Koster (Rijnstate) aanwezig zijn om
de toelichting te geven.

Tot op heden hebben zich overigens
al tien geïnteresseerden geregi
streerd (bij website van de Rijn- &
IJssel energie coöperatie) om ge
bruik te gaan maken van de zonne
stroom. En er geldt: wie het eerst
komt…
Goede zomer en voor de geïnteres
seerden: tot de 17e september!
 
Namens de werkgroep Duurzame
Energie Craneveer,
Lianne Konings
Jaap Kortman
Pieter Metz
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Alteveer - ’t Cranevelt straks
bezaaid met kleurige biblio
theekkastjes.
Ieder jaar looft de gemeente Arnhem De Wijkprijs voor burger
initiatieven uit aan mensen die zich willen inzetten voor hun wijk
en die daarvoor een origineel plan hebben dat enige ondersteuning
behoeft. Het idee is dat kleinschalige (wijk-)activiteiten vaak veel
bijdragen aan prettig wonen en leven in de wijken. De beste initi
atieven worden beloond met een geldprijs. Maar liefst vijf inge
zonden plannen kwamen uit Alteveer/’t Cranevelt. Reden voor de
redactie van ons wijkblad om verslag te doen.
 
Op 11 juni was de prijsuitreiking in
de stadhuishal. Uit de 26 wijken
waarin de stad verdeeld is, kwamen
in totaal 60 inzendingen Een deskun
dige jury achtte er 41 geschikt voor
uitvoering.. Alle 41 inzendingen wer
den keurig gepresenteerd in een
eigen kraampje. We bezochten onze
wijkgenoten. Coen Pausma, Antoi
nette Reidsma, Nauk van der Donk,
Rob Groen, Desiree Deria,en Ha
rold de Booys hadden de wijkdisco
Grooves ingebracht als idee. Als ze
de prijs zouden winnen, wilden ze
betere apparatuur kopen. In het
kraampje van Duurzaam Alteveer,
van de zonnepanelen en de bloemen
veldjes stond Anne-Marie van Ber
gen, zelf stralend als een bloemen
veldje, de mensen vol optimisme te
woord over een betere wereld. Wie
zou zich niet onmiddellijk aan willen
sluiten bij deze groep met ook nog
Lianne Konings, Amke Karels en
Marja van der Veen en Annemarie
van Velzen in haar midden? Vlak
daarbij werden alle bezoekers ge
trakteerd op een lekker bakseltje van
Clare Dowling uit de Sweelincklaan
die graag kokkerelt en met veel pas
sie het voorstel ‘Aan Tafel! Plus één.
’ presenteerde. Clare is oprecht
geïnteresseerd in mensen en sociaal
bewogen. Dat merk je meteen door
de manier waarop ze je in een ge
sprek ‘vastpakt’ met haar ogen en aan
de vragen die ze je stelt. Samen eten
betekent voor haar in contact komen
met andere mensen. En waarom
zouden we niet een extra gast uitno
digen aan tafel? Een gast die alleen is,

die behoefte heeft aan een gesprek.
Als veel mensen dat doen maken we
de wereld mooier, zegt ze. Na de
tien minuten die ik doorbracht aan
haar kraampje voel ik me een beter
mens. Dat smaakt naar meer. Dan
was er nog de groep Tuinonderhoud
Veluwestaete, die rond de Nieuwe
flat aan de Kluizeweg zelf wil zorgen
voor tuinonderhoud en opruimen
van zwerfvuil, en legen van openbare
prullenbakken. En last but not least
ontmoeten we Daniëlle Dekkers van
de Bibliotheekkastjes, die, geholpen
door haar man Benjamin, een kraam
heeft ingericht die er zeer aantrek
kelijk uitziet met foto’s van fleurig
beschilderde kastjes met deurtjes
waarachter boeken prijken. Daniëlle
heeft zelf alvast een echt kastje in
elkaar geschroefd waarin ze prachti
ge boeken heeft gezet die niettemin
in huize Dekkers boventallig zijn.
Daarom mag iedereen die zo’n boek
wil lezen, het uit het kastje pakken

en meenemen. Ik koos meteen
onder het goedkeurend oog van
Daniëlle een boek van de oud-voet
baller, schrijver en beroepspraatjes
maker Jan Mulder (die vroeger meer
schreef dan lulde). De titel luidde,
dacht ik eerst: ‘De vrouw als kastje’,
maar toen ik beter keek stond er ‘De
vrouw als karretje’. Welke man zou
een boek met zo’n intrigerende titel
niet willen lezen?
Nadat we alle 41 kraampjes bekeken
hadden, moest er een winnaar geko
zen worden. Helaas hoorden we
toen ineens van de opperstalmeester
dat niet iedereen kans had op de
hoofdprijzen. De voornoemde des
kundige jury had elf ideeën uitge
zocht die mee mochten dingen. De
verbazing was groot en dertig dap
pere burgerparticipanten waren
hevig teleurgesteld: "Zijn we hier
voor niks naar toe gelokt"; "Zitten
we hier voor spek en bonen!”; "Wat
een streek!". Gelukkig mocht wel
iedereen meedingen naar de pu
blieksprijs en daarbij was onze Clare
één van de drie gelukkigen. Zij kreeg
€500,-. Burgemeester Herman Kai
ser stak als een goedmoedige vader
iedereen een hart onder de riem en
ook wethouder Kok deed zijn be
stuurlijke duit in het zakje. Dus niet
getreurd! Iedere wijk mocht drie
stemmen uitbrengen. Ik mocht mee
praten in de wijkgroep met twintig
Alteveer/Cranevelters. Moeilijk om
appels en peren te vergelijken, maar
Anne-Marie van Bergen nam zonnig
en kordaat de leiding over het groep
je tobbers en wie kan het met haar
oneens zijn? Toen waren we er snel
uit.
En hoera, hoera …Daniëlle Dekkers
kreeg de hoofdprijs: € 3000,- op haar
bankrekening. Eén kastje kostte vol
gens haar man €50,- . We kunnen
dus maar liefs zestig kastjes in onze
wijk verwachten. Nu maar hopen dat
Daniëlle dat voor elkaar krijgt en dat
de tweedehandsboekhandelaren niet
te veel lucht krijgen van al die mees
terwerken die hier straks gratis voor
het grijpen liggen.
 
Henk Wagenaar 
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Activiteitenschema Craneveer
 

Ab van der Meer en Jan Bouwkamp
wonen op Alteveer en zijn enthousi
ast lid van het Arnhems kleinkoor
Vocare. Dat koor brengt in het najaar
een voorstelling over de bijzondere
voetreis van abt Emo van Groningen
naar Rome. Ab en Jan brengen dit
graag onder de aandacht van de me
de-Alteveerders, ook omdat er in dit
project nog plek is voor een alt en
een tenor. Het koor repeteert in de
Heijenoordschool in de Gentiaan
straat 25.
 
Boek ‘Emo’s reis’
In het jaar 1212 heeft Emo in Gro
ningen net een abdij gesticht. Hij
droomt enthousiast van een plek van
rust en bezinning. De bisschop van
Münster gooit echter roet in het eten
en eist de abdij op. Emo wil zijn recht

Wijkbewoners bij koor Vocare
in voorstelling over voetreis
monnik 
  halen bij de paus en maakt nog die

zelfde winter met zijn vriend Hendrik
een voettocht naar Rome! Het ver
slag van deze reis, de route, maar ook
het Middeleeuwse leven in die peri
ode heeft historicus Dick de Boer
opgetekend in zijn boek ‘Emo’s reis’.
 
Voorstelling ‘Emo’s reis’
Dit boek inspireert Vocare en haar
dirigent Henk Gunneman om Emo’s
reis in november 2014 in de Diaco
nessenkerk in Arnhem op een muzi
kale manier uit te beelden. De Mid
deleeuwse en moderne liederen va
riëren van Gregoriaanse liederen in
het klooster tot volksliedjes in de
herberg. Het Wageningse muziekge
zelschap Madlot versterkt met haar
muzikale bijdrage de Middeleeuwse
sfeer.
 

Belangstelling?
Meer informatie vindt u op www.
vocare.nl en op twitter en facebook
bij @vocarekoor en natuurlijk bij Jan
of Ab. Hebt u koorervaring en be
langstelling? U kunt altijd vrijblijvend
langskomen op een repetitie op
donderdagavond om te zien hoe het
koor repeteert. Graag een mailtje/
telefoontje vooraf naar secretaris@
vocare.nl of 026-3518309 (na kan
tooruren).
 
 

pagina 22



COLUMN  ACUPUNCTUUR  DEZE KEER:    SPORTACUPUNCTUUR

Acupunctuur heeft voor een groot deel 
haar wortels in de krijgskunst. 
Een groot deel van de onderliggende  
theorie gaat over het bewegingsappa-
raat. 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 e�ectief 
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 gevoelig-
heid onderliggend zijn.  Vaak heeft dit 
met de lever- of nier- en/of milt energie 
te maken. Bij de intake wordt hier uitgeb-
reid 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 uithoud-

ingsvermogen te verhogen. 
Sneller herstel na (al dan niet bewuste) 
overtraining is ook mogelijk. 
Vaak combineer ik de behandeling van 
aandoeningen aan het  bewegingsappa-
raat met Tui-Na  Massage therapie of 
sportmassage.  Door deze gecom-
bineerde aanpak worden nog snellere en 
betere resultaten bereikt.

Tui-Na is een oude, zeer e�ectieve 
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

Regenboog Schilderwerken
Arnhem 

TON SUSAN
ambachtelijk schilder

voor al uw schilderwerkzaamheden
in en rond het huis

 
ook

glaszetten
wandafwerking

houtrot vervangen
 

voor het maken van een afspraak
tonsusan@kpnmail.nl

06-23253284

Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden !!

Vernieuwen en reparatie van o.a.:
* Zinken goten
* Bitumineuze dakbedekking
* Pannen daken
* Dakramen
*Zinken dakkapellen
* Loodwerk
* Trespa,keralit enz…….

Telefoon: 0316-267012

WWW.DAKDEKKERSBEDRIJFJURRIENS.NL
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