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I N DIT NUMM ER:  
Wijkraad krijgt het druk • De spelregels van ons groen • 
Muziek bij de buren • De kattenpoelscheweg •

Craneveer



 SUPERMARKT  COOP ALTEVEER
Beethovenlaan 61, 6815 BL Arnhem, T 026 44 26 720

Maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 20.00
Zaterdag van 8.00 tot 18.00

Wilt u ook op de hoogte blijven van Coop Alteveer? 
Volg ons dan ook via facebook of www.coop.nl

SPECIAAL VOOR U 
GESELECTEERD 
DOOR COOP 
ALTEVEER:
De wijnen van San Simón!
Wilt u er thuis ook van 
genieten? Dat kan!

3 flessen 

voor 

€ 10,-
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Namens alle medewerkers van COOP ALTEVEER:

Een heel voorspoedig 2016!
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AgendaVan de redactie
De redactie wil allereerst iedereen alle goeds en gezonds wensen voor het 
nieuwe jaar!
Terugkijkend op het oude jaar zie ik dat ons wijkblad is ‘gegroeid’ naar een 
mooie dikke ‘glossy’ met allerlei interessante artikelen en informatie en 
daar zijn we trots op. Maar zonder input van allerlei mensen zou het ons 
niet lukken. 
In het blad staat informatie van de Recreatieve Wijkvereniging 
Craneveer, de Wijkraad en de Gemeente. Daarnaast  artikelen van allerlei 
werkgroepen en buurtbewoners die zorgen voor leuke activiteiten 
zoals de Spokentocht, Grooves, Buurtquiz, Buurtfeest, Koningsdag, 
Straatspeeldag, Paaseieren zoeken in het Openluchtmuseum etc. etc.
Mocht u mee willen helpen met organiseren, meldt u zich dan alstublieft 
aan. Ook deze activiteiten kunnen niet bestaan zonder enthousiaste 
vrijwilligers!
Natuurlijk zijn er de leuke en interessante activiteiten van en via 
Buurtkracht, de sportieve activiteiten in ons wijkgebouw Craneveer, de 
exposities van en voor wijkgenoten in de Craneveer en informatie die van 
belang is van de Wijkraad en diens werkgroepen zoals Verkeer, Altegroen, 
(de voormalige werkgroep) JOOP, etc..
Afgelopen jaar kon u bijzondere interviews lezen van buurtgenoten door 
Henk Wagenaar maar ook met mensen die van belang zijn voor onze wijk 
zoals de wijkagent, de wijkregisseur en de opbouw-werker. In de volgende 
Craneveer volgt overigens een interview met de mensen van het sociaal 
team.
Leest u ook altijd de informatie en oproepjes van allerlei clubjes 
die samen komen zoals groepen die bridgen, biljarten, bowlen, de 
sportgroepen en ondernemers in de wijk die samen komen in de 
netwerkbijeenkomsten? Of bekijkt u juist de verhalen met foto’s uit het 
verleden van wijkbewoners of onze buurt, zoals dit keer een aanvulling 
op het stuk van de Cattepoelseweg?
Ook in deze Craneveer veel informatie en leuke weetjes en natuurlijk de 
agenda met de activiteiten voor de komende periode. Mochten we iets 
missen in de agenda, meld het ons, dan zetten we het erbij!
We zijn erg benieuwd hoe de bollen uit zullen komen die in november 
geplant zijn door wijkbewoners en de werkgroep Altegroen. Er is een 
verslag van Muziek bij de Buren met leuke foto’s. Onze wijk was goed 
vertegenwoordigd en veel mensen kwamen bij deze gastvrije buren langs 
om naar de muziek te luisteren. Ook was er een spannende buurtquiz met 
daarna lekker dansen bij Grooves. En ik hoor veel enthousiaste verhalen 
over allerlei activiteiten van en door Buurtkracht voor de ouderen in onze 
wijk, zoals van de handwerkclub met het ‘Brei de Boom Project’, zie de 
foto verder op in dit blad.
Verder wil ik melden dat het leuk en interessant is dat wij van 
wijkbewoners informatie krijgen die zij eerder al hebben vergaard van 
onze wijk zoals een stukje geschiedenis van de Cattepoelseweg door dhr. 
Wiebe Ottink. 
Mocht u informatie hebben over (delen van) onze wijk, een stukje 
geschiedenis of gewoon een mooie foto: wij houden ons aanbevolen en 
ontvangen het graag via redactie@craneveer.nl
Voor nu veel leesplezier.

Hartelijke groeten namens de redactie,

Astrid de Winther

Zondag 31 januari
16.30 - 19.30 uur
Alte-lekker in Altevelt 

Zaterdag 12 maart
10.30 - 12.00 uur
Altenieuw kledingbeurs

Zondag 13 maart 
Paaseieren zoeken

Buurtkracht
Wekelijks:
Maandag 10.30 uur: Jeux de 
Boules, Beethovenlaan, vrije inloop

Woensdag 09.30 uur: nordic 
walken, wisselende startplaatsen

Vrijdag 10.00 uur: wandelen, Start 
bij sofabank Beethovenplein 

Inleveren kopij
Mail uw kopij voor het volgende nummer 
aan: redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt 
28 februari. Uiterste aanleverdatum voor 
kopij is 3 februari.

Ook adverteren?
Neem contact op via
advertenties@craneveer.nl

Foto omslag
Gemaakt door Coen Pausma tijdens 
Muziek bij de Buren. 
Uw foto op de omslag? Mail hem naar  
redactie@craneveer.nl
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Van het bestuur 

Astrid, Chantal, Henk, Herma, Lieke, 
Coen, Daniëlle, Maurice, Michel, Ryklof, 
Antoinette, Karin, Bram, Katja, Rita, 
Frank, Ab, Sophie, Cleo, Ellen, Lianne, 
Annemarie, Amke, Anne Marie, Wilfred, 
Sjoerd, Marja, Gerda, Pieter, Jaap, Rob, 
Harold, Nauk, Antoinette, Desiree, 
Mariëlle, Jiska, Jan, Mark, Bas, Bas, 
Jeanine, Huibert, Joost, Ronny, Hans, 
Michiel, Hetty, Bernard, Rogier, Renate, 
Renske, Enno, Ramon, Edward, Vivian, 
Louis, Gracia en niet in de laatste plaats 
mijn mede-bestuursleden: Marjan, 
Pieter, Nicole, Jorgo en Hannie. En alle 
mensen achter deze mensen en al 
diegene die zich op wat voor manier 
voor de wijk inzetten: dank!

Als je vindt dat je naam ook in deze lijst 
had mogen voorkomen: mijn excuses. 
Het gevaar van lijstjes is dat er mensen 
vergeten worden, maar neem dan toch 
de welgemeende dankwoorden in 
ontvangst. 

Als het zou bestaan, zou ik niet alleen 
al deze mensen nomineren voor de 

Craneveer vrijwilligersprijs, iedereen 
zou de prijs ook mogen winnen wat mij 
betreft! Op zijn of haar eigen manier 
maakt iedereen de wijk een stukje 
leefbaarder en prettiger. Zichtbaar 
of minder zichtbaar, er wordt heel 
veel gedaan en gerealiseerd in onze 
wijk. Laten we naast het kijken naar 
verbeterpunten ook vooral genieten 
van elkaar en onze woonomgeving.

Werkgroep JOOP was afgelopen jaar 
wel genomineerd voor de Arnhem se 
Vrijwilligersprijs. Een mooie opste-
ker voor hun inzet. Maar ik kan u 
verzekeren dat er meer initiatieven 
en personen waren voorgedragen 
vanuit onze wijk. Op basis van de 
gemeentelijke criteria blijkbaar ‘te 
licht’ bevonden om daadwerkelijk 
genomineerd te worden, maar daarom 
niet minder waardevol voor Alteveer- ’t 
Cranevelt.

Laten we ook dit jaar naar elkaar en 
onze omgeving omkijken. Reik elkaar 
de hand waar dat wenselijk is en zorg 

voor elkaar waar dat nodig is. Aan de 
wereldproblematieken kunnen we 
niet veel veranderen, maar op kleine 
schaal kunnen we met z’n allen wel het 
verschil maken. 

Namens het bestuur wens ik een ieder 
van u een mooi, liefdevol en gezond 
2016.

Sylvia Kortenraij
 

Zonder financiële steun van wijkbewo-
ners is een leven dige wijkvereniging niet 
mogelijk. Het gezinsdonateurs schap 
bedraagt € 10,- per jaar, alleenstaanden 
betalen € 5,-. Met dit bedrag financieren 
wij o.a. het wijkblad en organiseren wij 
activiteiten (voor kinderen) in de wijk.

Maak de bijdrage over op rekening-
nummer NL64 RABO 0381 6020 44 
t.n.v. Recreatieve Vereniging Craneveer 
te Arnhem o.v.v. Donateur Craneveer 
en je naam- en adresgegevens.
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Wijkteam Noord Oost
Ruim tien maanden verder en het wijkteam Noord-Oost 
draait op volle toeren. Wij, wijkcoaches, leren steeds beter 
de weg in onze wijken Alteveer Cranevelt, Geitenkamp, 
Plattenburg, Angerenstein, Paasberg, Monnikenhuizen 
en Velperweg e.o.. Wij hopen dat ook de inwoners ons 
goed weten te vinden en dat ze tevreden zijn met de 
ondersteuning vanuit het wijkteam. 
Het wijkteam is gehuisvest in multifunctioneel centrum 
De Wetering, Bonte Wetering 89. U kunt daar langs komen 
met uw vraag. Ook u kunt digitaal een afspraak maken via 
www.zodoenwehetinarnhem.nl of u kunt bellen naar 088 
2260000. Om onze inwoners tegemoet te komen zijn er ook 
inloopmogelijkheden georganiseerd en wel de volgende:
•	Verzorgingshuis	Vreedenhoff	,	Esperantolaan	2.	Elke	

woensdag van 9.00- 12.00 uur .
•	Rode	Kruisgebouw,	elke	woensdagochtend	tussen	9.00	en	

12.00 uur aan de Cattepoelseweg.
•	 Insula	Dei,	alle	oneven	weken	op	maandag	van	10.30	tot	

12.00 uur in het restaurant. Velperweg 139.
Ook zijn er plannen voor een inloopmoment bij de Drie 
Gasthuizen Groep aan de Roosendaalseweg.

Voor vragen over jeugd: aan elke school, peuterspeelzaal, 
consultatiebureau, huisartsenpraktijk, kinderdagopvang is 
een wijkcoach gekoppeld, bij wie u uw vraag kunt stellen.
Verder proberen we de samenwerking te zoeken met 
bestaande organisaties in de wijk, vrijwilligersorganisaties 
en het bewonersoverleg. Doel: laagdrempelige onder-
steuning dichtbij huis.

Vanuit het hele land wordt er kritisch gekeken naar het 
functioneren van de wijkteams. Terecht, het is een grote 
verandering en grote veranderingen gaan vaak gepaard 
met vallen en opstaan. Zaken lopen nog niet altijd  soepel 
maar het gaat de goede richting uit. Naast kritische geluiden 
zijn er gelukkig ook veel positieve reacties. Hieronder een 
voorbeeld: 

“Ik ben er heel gelukkig mee dat jullie zo doortastend de zorg 
voor onze zoon hebben veilig gesteld. Ik ben prettig verrast 
door jullie doortastendheid en toegewijde aandacht.”

Meer informatie over het wijkteam, kunt u  vinden op de 
website www.zodoenwehetinarnhem.nl.
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Speciale momenten 
verdienen speciale bloemen

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 
bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een 
mooi boeket wilt laten bezorgen 
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De afgelopen vergaderingen van de 
wijkraad werd druk bezocht door 
wijk bewoners met vragen en met 
ideeën of gewoon vanuit belangstel
ling om deel te nemen.

Hieronder enkele punten uit de wijk-
raadvergaderingen van de afgelo pen 
maanden.

Beethovenplein aangepast
Wellicht heeft u het al gezien en 
ervaren. Het Beethovenplein is naar 
volle tevredenheid aangepast. Op het 
moment van schrijven staan er nog drie 
puntjes open; het verplaatsen van het 
verkeersbord tegenover de drogist, het 
verplaatsen van de kledingcontainer 
en het plaatsen van een tweede 
pick nickbank.
Naar onze mening een sterke verbete-
ring van zichtbaarheid van voetgang-
erszone en verkeersgebied. 

Nieuwe werkgroep verkeer 
opgestart!
We hebben vier nieuwe leden mogen 
verwelkomen naar aanleiding van 
de	oproep	vorige	keer.	Inmiddels	is	
de groep bijeen geweest voor een 
kennis making. Met name voor de 
uit werking van één van de punten 
van het wijkactieplan (gevaarlijke 
kruisingen) als voor dagelijkse knel-
punten bij verkeerszaken, parkeren en 
openbaar gebied is de werkgroep het 
aanspreekpunt (verkeer@craneveer.
nl).	In	het	volgende	nummer	stelt	de	
nieuwe groep zich voor.

Overleg Rijnstate
Periodiek voeren wij overleg met 
Rijnstate over nieuwe ontwikkelingen. 
Ook krijgen wij regelmatig informatie 
over bouwwerkzaamheden bij Rijn-
state met mogelijk overlast in de wijk 
tot gevolg. Deze informatie wordt huis 
aan huis verspreid in de directe 
omge ving van het ziekenhuis maar 
staat ook op onze site.

Buurtkracht 
De initiatieven van Buurtkracht krijgen 
steeds meer vorm. Altelekker (eten 
voor/door wijkbewoners) draait als een 
tierelier en sommige activiteiten zijn 
groeiende zoals de filmmiddagen in 
Craneveer.	In	januari	wordt	geëvalu
eerd welke activiteiten zelfstandig 
verder kunnen en wat nog nodig is om 
sommige activiteiten draaiende te 
krijgen. Buurtkracht moet als vliegwiel 
fungeren; activiteiten ontstaan hier en 
moeten uiteindelijk zichzelf ‘bedruipen’.

Altegroen
Ook voor Altegroen geldt dat de groep 
lekker op stoom is. Met de gemeente is 
kortgesloten wat wanneer wordt 
uitgevoerd.	Inmiddels	zitten	de	bollen	
langs de Cattepoelseweg in de grond 
en staat de beukenhaag bij de Pieter 
Brueghelschool. Enkele gerealiseerde 
voorbeelden van het wijkgroenplan 
zoals in het vorige nummer 
gepresenteerd.

Wijkactieplan 2016/2017
Het wijkactieplan is gereed en inge-
diend bij de gemeente. Van de zestien 
verzamelde ideeën uit het wijkgesprek 
van 13 oktober jl. hebben we in overleg 
met de gemeente uiteindelijk acht 
ideeen ingediend. Dit zijn:
1. De verkeersveiligheid in de wijk 

onderzoeken en waar nodig 
aanpa ken, met name gevaarlijke 
kruisingen.

2.  De wijk in twee jaar tijd minimaal 
10% energiezuiniger maken.

3. Energie opwekken bijvoorbeeld 
door opgeslagen hemelwater om te 
zetten in energie

4. Groenvisie opstellen; groen 
inventari seren, bewaken en waar 
nodig versterken

5. Opzetten van een outdoor/boot-
camp/fitnessparcour voor jong&oud

6. Een ontmoetingsplek in de wijk 
opzetten; wijkcafe, koffiehoek, etc. 
Laagdrempelig en gemoedelijk

7. Vraag&aanbod in de wijk bij elkaar 
brengen middels digitaal platform 
(buurtapp, site)

8. Entree zaal Craneveer verbeteren 
qua zichtbaarheid, verwijzing

Deze plannen werken we de komende 
maanden verder uit. Hiervoor hebben 
we kennis en handjes nodig. We willen 
graag per item één projectleider 
aan stellen die zorgt dat het idee 
de komende twee jaar concreet en 
waar kan gerealiseerd gaat worden. 
Uiteraard zullen wij de persoon hier-
voor benaderen die het idee heeft 
ingebracht. 
Maar; ben jij enthousiast geraakt en 
ben jij de aangewezen persoon? Meld 
je bij ons; wijkraad@craneveer.nl. Dan 
nemen wij contact met je op.

Betrokkenheid parkeren NOM
In	december	is	de	faciltair	manager	van	
het Nederlands Openluchtmuseum 
aanwezig geweest om te praten over 
de parkeerproblematiek van het NOM, 
met name tijdens grote evenementen 
zoals Landleven. We hebben afgespro-
ken dat de wijkraad in de toekomst in 
het overleg gaat deelnemen bij de 
voorbereiding van de komende 
evenementen als het gaat om bereik-
baarheid en parkeren. Zo hopen wij 
meer grip te krijgen op het voorkomen 
van overlast in de wijk.

We zoeken een secretaris
Sylvia heeft aangegeven zich volledig 
toe te leggen op het bestuur van 
Craneveer. Daarom zoeken we een 
secretaris die de wijkraad kan onder-
steunen. De secretaris is het contact-
adres van de wijkraad voor gemeente 
en wijkbewoners, houdt de post en het 
mailverkeer bij en verzorgt de verslag-
legging van de vergadering. 

Kortom; we hebben veel te doen en 
kunnen versterking gebruiken. Kom 
gerust eens langs om kennis te maken! 
We vergaderen elke tweede dinsdag 
van de maand.

Maurice Lankheet

Van de wijkraad  

We krijgen het druk!
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We mogen ons gelukkig prijzen dat we 
in een van de meest groene wijken van 
Arnhem wonen, omsloten door 
prachtige parken en met de Veluwe als 
onze achtertuin. Zowel het openbare 
groen, maar ook het groen in alle 
tuinen, zijn bepalend voor dat groene 
karakter van onze wijk. Om dat groene 
karakter goed te kunnen beschermen, 
zijn er spelregels door de gemeente 
opgesteld.

Gemeentelijk groenbeleid
Sinds 2014 heeft de gemeente de 
kapvergunning	aangepast.	In	grote	

delen van de stad mag je zonder 
toestemming vooraf de bomen uit je 
tuin verwijderen, met uitzondering van 
monumentale bomen. Maar dat geldt 
niet voor alle wijken, in delen van 
Alteveer en Cranevelt moet je vooraf 
toestemming vragen of bomen en 
houtige gewassen (struiken) geveld 
mogen worden. Valt je woning binnen 
het groene deel op de kaart, dan heb je 
een omgevingsvergunning (vroeger 
kapvergunning) nodig. Woon je in de 
witte delen op de kaart, dan heb je dat 
niet nodig. Door naar de gemeentesite 
te gaan, vind je onder inwoners, 

groenbeheer en waardevolle bomen 
de digitale kaart. Door hier te zoeken 
op je huis, kun je gelijk zien of je een 
omgevingsvergunning nodig hebt.  
Voor de monumentale bomen, als 
blauwe stip opgenomen op de kaart, is 
altijd een kapvergunning noodzakelijk.

De spelregels
De spelregels van de groene vlekken 
zijn opgenomen in het bestemmings-
plan Alteveer – ’t Cranevelt uit 2006. De 
huizen en de tuinen hebben de 
bestemming wonen met behoud van 
landschappelijke	waarden.	In	dat	

De spelregels 
van ons groen

bestemmingsplan is aangegeven wat 
hieronder	wordt	verstaan.	In	het	kort	
komt het er op neer dat er een 
omgevingsvergunning nodig is als je 
het huis of de tuin wilt herinrichten en 
bomen en andere houtige gewassen 
wilt verwijderen. Een vergunning is 
nodig voor:
•	Het	vellen,	rooien	en	beschadigen	van	

houtgewassen;
•	Het	aanbrengen	van	ondergrondse	

en bovengrondse leidingen, 
constructies, installaties of 
apparatuur;

•	Het	graven,	dichten,	verdiepen	of	

verbreden van sloten, greppels of 
beken;

•	Het	ophogen,	bodem	verlagen	of	
vergraven, egaliseren en ontginnen 
van gronden.

Bij kleine werkzaamheden en bij 
normaal onderhoud is geen 
vergunning nodig. Het moet dan wel 
de bedoeling zijn om het bestaande 
groen in stand te houden of de 
terreininrichting te herstellen. Voor het 
normaal snoeien van bomen of het 
uitdunnen van een bosstrook is dus 
geen vergunning nodig. Wil je bomen 
toppen omdat ze te hoog worden, dan 
moet je hiervoor wel een vergunning 
aanvragen. Dit is geen normaal 
onderhoud omdat de natuurlijke vorm 
verdwijnt, de boom wordt hierdoor 
beschadigd. Wanneer je bomen en 
struiken uit je tuin wilt rooien om 
bijvoorbeeld een terras aan te leggen, 
dan heb je hiervoor ook toestemming 
nodig.
Bij het graven in je tuin geldt hetzelfde. 
Voor het spitten van je tuin heb je geen 
vergunning nodig, maar wil je de tuin 
egaliseren of de kelderverdieping 
geheel of gedeeltelijk vrij graven, dan 
heb je wel een vergunning nodig.

Vrijblijvend advies
Wanneer je een boom wilt kappen, is 
het duidelijk, hiervoor heb je een 
vergunning nodig. Maar wat nu als je 
de tuin geheel wilt renoveren? Mag 
dat zonder toestemming of heb je 
voor onderdelen toch een vergunning 
nodig? Het is daarbij belangrijk om het 
landschappelijke karakter en het reliëf 
zoveel mogelijk te behouden. Twijfel je 
daaraan, dan kun je je plan kosteloos 
laten toetsen aan het 
bestemmingsplan of een oriënterend 
gesprek aanvragen. Dit kan door een 
e-mai te sturen aan gemeente@
arnhem.nl t.a.v. loket BWL.

Toch vergunning nodig
Een vergunning vraag je aan via www.
omgevingsloket.nl. Hieraan zijn leges-
kosten verbonden. Bij een aan vraag 
wordt getoetst of de cultuurhistorische 
waarden, de natuurwaarden en land-



schappelijke waarden en kwaliteiten 
niet	te	veel	afnemen.	Is	dit	wel	het	
geval, dan zal er geen vergunning 
worden gegeven. 

Niet alleen voor bewoners
Niet alleen bewoners, maar ook de 
gemeente en andere grootgrondbezit-
ters zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, 
Burgers Zoo en het Openluchtmuseum 
moeten zich aan deze regels houden. 
Ook zij hebben de verantwoordelijk-
heid om het groene karakter zo goed 

mogelijk te beschermen. Voor 
recon structies en veranderingen 

hebben zij dus ook een 
vergunning nodig. 
Alle afgegeven vergunningen 
worden digitaal gepubliceerd 
op www.overheid.nl 
Je kunt je bij die site ook 
aanmelden om alle 
vergunningen en wijzigingen 
bij jou in de buurt te volgen.

Handhaving 
Zie je ontwikkelingen in je omgeving 
die mogelijk niet kloppen, schroom 
dan niet om dit bij de gemeente te 
melden via telefoon nummer 0900-
1809. Het handhavings team kan dan in 
actie komen en mogelijk erger 
voorkomen. 

Omdat de website van de gemeente 
niet op alle punten duidelijk is, gaan we 
in gesprek om te kijken hoe dit verbe-
terd kan worden. Hier komen we 
volgend jaar op terug. Laten we er 
samen voor zorgen de wijk groen blijft 
en dat we blijven genieten van die 
prachtige woonomgeving.

Gerda Hendriks – Altegroen

Rode Kruis Arnhem organiseert workshop 
EHBO aan baby’s en kinderen
Op zaterdagochtend 17 februari 2016 organiseert het Rode Kruis in het Rode 
Kruis gebouw aan de Cattepoelseweg een workshop “EHBO bij kinderen”. Hoe 
kunt u als ouder handelen wanneer er iets met uw/een baby of kind gebeurt. 
De 7 meest voorkomende ongevallen in en om het huis worden behandeld en 
vaardigheden om te helpen worden geoefend.
Bewusteloosheid, verslikking, huidwond, verstuiking, brandwonden, 
hersenschudding en vergiftiging zijn onderwerp die behandeld worden.
De workshop kost slechts € 55,00. Overigens zijn er 15 plaatsen beschikbaar.
Wanneer u hiervoor geïnteresseerd bent, kunt zich opgeven via onderstaande 
link, waar u tevens ons volledige cursusaanbod aantreft.
http://shop.rodekruis.nl/workshop-ehbo-aan-kinderen

Rode Kruis, Cattepoelseweg Arnhem

Oproep 
voor paardrijders, toneel spelers, muzikanten, decorbouwers 
en andere creatieve wijkgenoten
In	september 2016 wil ik graag een voorstelling geven voor de inwoners van 
onze wijk. Een voorstelling die is gemaakt en wordt uitgevoerd door 
bewoners van Alteveer/Cranevelt.
Plaats van handeling: de speeltuin onderaan de Sweelincklaan. Door het 
natuurlijke amfitheater is dit een ideale locatie voor een openluchttheater. 
De voorstelling zal geschikt zijn voor alle leeftijden. Het zal een mix worden 
van verschillende theaterdisciplines. We gaan toneelspelen, zingen, dansen, 
poppenspelen en paardrijden. Het verhaal speelt zich namelijk af in het 
Wilde Westen, het wordt een onverval ste cowboyvoorstelling. 

Ben je muzikant, toneelspeler, danser of paardrijder en lijkt je het leuk om 
hieraan mee te werken? En heb je er, vanaf half januari tot september, een 
avond in de week voor over om te oefenen? Met af en toe een repetitie in het 
weekend? Ben je handig en wil je wel decor of poppen maken? Ben je niet 
creatief of handig, maar vind je het wel leuk om te helpen organiseren?

 Geef je op!
Stuur vóór 15 januari een mail naar assink57@gmail.com.
Hans Assink
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Kijk ook op 
www.craneveer.nl

voor activiteiten en het 
laatste nieuws

Oproep
Zin om te sporten? De badmintongroep 
van dinsdagavond zoekt nog nieuwe 
leden. Kom een keer langs om te kijken of 
mee te spelen in de beneden gymzaal aan 
de Viottastraat. 
We spelen tussen 20.30 en 22.00uur.

Cindy Steegs

Yogadocent
(Sport)masseur
Gewichtsconsulent

06-44504337 
Info@Libra-lichaaminbalans.nl
yogalibra.nl

Aankondiging:
in januari 2016 bestaat Yoga Libra - Lichaam in Balans alweer 5 jaar. 
Dankbaar en trots ben ik met de prachtige ontwikkeling die mijn 
praktijk heeft doorgemaakt. 
Om dat te vieren krijg je in januari 2016 op alle massages, 
behandelingen en ook op de PY-sessies €5 korting. 
Vier je met me mee?
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Wist u dat de 3e etappe van de Giro d’Italia op zondag 8 
mei 2016 door onze wijk koerst? De etappe start in 
Nijmegen en doet verschillende dorpen in Gelderland 
aan. Uiteindelijk koersen de renners via  de Posbank 
over de Schelmseweg om in het centrum van Arnhem te 
finishen. (Zie ook www.girogelderland.nl)

Wij hebben i.o.m. het bestuur Craneveer het idee opgevat 
om in te spelen op deze unieke gebeurtenis. Zou het niet 
leuk zijn om met z’n allen langs de route te staan om de 
renners	aan	te	moedigen?	Zou	een	Italiaanse	middag	niet	
nog leuker zijn? Daarom gaan wij naar aanleiding hiervan 
een Piazza del Craneveer organiseren. Zo zijn we de 
volgende ideeen aan het uitwerken:
•			een	tribune	langs	de	route
•			een	fietstocht	voor	fanatici,	amateurs	en	kinderen
•		 een	Italiaanse	markt	met	eten,	drinken	en	lekkernijen
•			een	Italiaans	muziekmiddag
•		 ????	

We hebben inmiddels al contact gelegd met gemeente en 
de grote instellingen om te kijken of we aansluiting kunnen 
krijgen bij evenementen die zij organiseren. Zij reageerden 
zeer enthousiast en we hebben afgesproken onze plannen 
nader uit te wisselen.

Wat zoeken wij?
We zijn op dit moment met ons drieën en willen naast 
organiseren, graag faciliteren. De tribune, alle benodigde 
vergunningen en sponsering gaan wij verzorgen. Maar voor 
de overige ideeen zoeken wij:

•		 wielerfanaten voor het opzetten van een wielerkoers 
door de wijk (en uiteraard langs de tribune!)

•		 (hobby)koks voor het verzorgen van eten en drinken 
(denk aan foodtrucks en dergelijke)

•		 marktkooplui	voor	het	opzetten	van	de	Italiaanse	markt
•		 muziekliefhebbers	voor	het	verzorgen	de	Italiaanse	

(live?)muziek
•		 creatievelingen voor andere ideeen

Kortom; help ons om er een onvergetelijke (moeder)dag 
van te maken! Enthousiast en heb je alleen of samen met 
vrienden een idee: meld je aan bij één van ons.

Jenine Hingstman (Jenine_hingstman@hotmail.com)
Michel Rauwers (m_rauwers@hotmail.com)
Maurice Lankheet (m.lankheet@upcmail.nl) 

Tot onze verrassing hoorden we 
dat werkgroep JOOP (Jongeren en 
Ouderen Ontmoetings Plekken) 
genomineerd was voor de Arnhemse 
Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk. De 
Arnhemse Stadsprijs had deze keer 
als thema “De pioniers van Arnhem”.  
Hiermee werden vrijwilligers bedoeld 
die – individueel of als groep – in 
Arnhem iets bijzonders in gang 
hebben gezet. Niet aangezet door een 
instelling of subsidieregeling, maar 
uit eigen beweging, om in hun wijk 
iets op te zetten, te verbeteren of te 
voorkomen.
Op vrijdagmiddag 27 november jl. 
werden we verwacht in de Burgerzaal 
van het stadhuis. Genomineerden in 
de categorieën groepen, individuen 
en jeugd werden voorgesteld, waarna 

burgemeester Kaiser de winnaars 
bekendmaakte. 
JOOP deelde de tweede prijs met 
“Welkom in Arnhem”, de groep die 
in Lombok de vluchtelingen in de 
koepelgevangenis een warm welkom 
heet. De eerste plaats was voor “Vitale 
Verbindingen”, een werkgroep voor en 
door mensen met een GGZ-verleden.
Twee Craneveer-edities geleden 
hebben wij het pensioen van JOOP 
aangekondigd. Voor ons is deze 
prijs een erg leuke manier om de 
werkzaamheden definitief af te sluiten. 
De oorkonde mogen we vast wel een 
plaatsje geven in ons wijkgebouw 
Craneveer.

Rita Bonte, Bram Breedveld, Antoinette 
van der Heijden en Katja Smit

Vrijwilligersprijs voor JOOP

Giro d’Craneveer?
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Alweer een jaar voorbij en dat moet 
worden	gevierd!		In	de	donkerste	
dagen van de Herfst organiseerde 
Grooves een heerlijk avondje swingen 
om het jaar feestelijk uit te luiden.  Deze 
werd voorafgegaan door dÈ Buurtquiz.
Elk jaar willen meer mensen daar bij 
zijn.

De Quiz bestond uit zes afwisselende 
thema-ronden.  De winnaars mogen 
pronken	met	de	begeerde	wisseltroffee	
“de slimste straat van Alteveer/Crane-
velt”.  Maarliefst 100 wijkgenoten, 
verdeeld over 16 teams, gingen de 
strijd aan met elkaar, om deze eer.

En de winnaar is...  het Euroteam 
van Marijke Dullens.  De strijd was 
spannend tot het eind: de Smarties 
kwamen aan het eind van de rit
slechts een half puntje tekort!  Zij 
werden op de voet gevolgd door 
het Grooves-team, Sweelincklaan 
en De Helden.  Tot de volgende quiz 
is de eer van slimste straat aan de 
Cattepoelseweg (bovenaan).

Na de quiz liet de Grooves! zien hoe zij 
een feestje kunnen bouwen.  Kom eens 
langs op hun andere avonden, om te 
swingen op oude en nieuwe muziek. 
Een avondje uit, gewoon om de hoek!

Wij danken in het bijzonder Fianne 
Lindenaar, Patricia Rietveld en DJ Nauk 
als overige vragenmakers.  Daarnaast 
moeten we ook het bestuur van 
Craneveer niet vergeten: zij verzorgden 
de hapjes, de bar en de toegang.
En de Grooves natuurlijk! Onmisbaar 
voor een leuke avond.

De belangstelling voor de quiz was te 
groot, dus voor de volgende aflevering 
zoeken we een oplossing voor het 
ruimtegebrek.

Een goed 2016!  
Buurtquizzers: Jan Dorsman en Mark 
Overmeer

Gelukkig Nieuwjaar!

€ 164,- voor 

Serious Request!
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Uit het archief
Een Craneveer die rond de jaarwisseling verschijnt staat natuurlijk vol met de beste wensen. Dat was 42 jaar geleden, 
in het eerstste decembernummer van het blad niet anders.  Ook de roep om nieuwe enthousiaste bestuursleden is 
nu weer actueel.



hij kwam te wonen. Hij heeft ons een 
kopie gegeven van een landkaartje uit 
1821 (detailkaart van het Kadestraal 
verzamelplan van Arnhem) waar de 
“Kattenpoelscheweg” ingetekend is als 
kronkelige landweg, zijweg van de 
Hommelseweg (“Weg van Arnhem naar 
Apeldoorn”), richting de Kluizeweg.

Naar aanleiding van het stukje in de 
laatste Craneveer over de Catte
poelse weg kreeg de redactie een 
aantal reacties.

Hieronder eerst de informatie die wij 
mochten ontvangen van dhr. Joost van 
Aalst.

In	een	boek	van	C.L.	Verkerk,	genaamd	
Coulissen van de Macht, wordt 
gerefereerd aan Hofstede Kattepoel.
“De schepen Arnoldus wordt voor het 
laatst vermeld op 22 augustus 1323 
wanneer hij geen schepen meer lijkt te 
zijn en hem schadeloosstelling wordt 
beloofd voor een tocht naar Woudri-
chem om bij een Lombard geld op te 
nemen voor borgstelling van graaf 
Reinoud 2. Zijn weduwe, Cristina 
geheten, en haar zoon Arnoldus ruilden 
in 1313 hun land en hofstede Kattepoel 
met het land en de hofstede Raepop 
van Cesarius Mauricii, toen richter van 
Arnhem. Het lijken geen kleine bezit-
tingen te zijn geweest, deze beide 
hofsteden.
Van de beide hofsteden wordt gezegd 
dat ze vlak bij elkaar lagen tussen de 
stadsmuur en de beek en dat de 
Raepopshofstede versus castellum was 
gelegen. Met dat laatste zal bedoeld 
zijn in 1313 het grafelijk kasteel te 
Rozendaal dat toen bestond. De 
hofsteden lagen tussen de stads(muur) 
en de beek, waarmee de ‘Monnikhui-
zer beek’ zal zijn bedoeld. De Raepops-
hofstede moet dus gezocht worden ten 
westen van de huidige Raapopseweg 
ter hoogte van de oude Menno van 
Coehoornkazerne. De Kattepoelshof-
stede lag volgens de oorkonde aan de 
andere zijde in de richting van het 
kasteel. Waar de dam heeft gelegen 
waarvan in de oorkonde sprake is, is 
onduidelijk”.

“Van zijn bezittingen (Cesarius Mauricii) 
in het schependom Arnhem wordt 
weinig melding gemaakt in het 

overgeleverde bronnenmateriaal. Hij 
bezat de Raepops-hofstede, die hij in 
1313 ruilde voor de Kattepoels-
hofstede. 
De Raepopshofstede lag aan de 
Velperweg in de richting van het 
grafelijk kasteel van Rozendaal (versus 
castellum, meldt de oorkonde van 
1313).	In	1497	wordt	van	huis	en	
hofstede, vroeger van Johan Bierwisch, 
gezegd, dat het buiten de Velperpoort 
was gelegen bij het Sint-Anthonis-
hospitaal en het goed, geheten de 
Raepop. De hofstede de Kattepoel 
lag aan de oostzijde van de 
Hommelseweg ongeveer 
tegenover het begin van de 
huidige Cattepoelseweg. Ter 
hoogte van Hazegrietje lag het 
bijbehorende land en tiend, de 
Kattenpoelse tiend en de 
Kattenpoelse kelder (Zie de 
kaarten	III	en	IV	naar	Nicolaes	en	J.	
van Geel kerk(en) uit 1643 en 1667) 
bij Kuyk, ‘De geschiedenis van het 
landgoed Sonsbeek bij Arnhem’, pp. 
85-119). De hofstede met het land lag 
ten zuiden van de Galgenberg, 
ongeveer de huidige begraafplaats 
Moscowa, en het land heette nog in de 
achttiende eeuw Cattenpoel aan de 
Galgenberg (1765). Ook wordt in dat 
jaar gesproken van de Cattenpoelse 
Enk buiten Velperpoort. De aanduiding 
in de oorkonde van 1313, dat het om 
twee stukken land ging, die gelegen 
waren tussen de stadsmuur en de beek, 
moet dus wat ruim worden 
geïnterpreteerd. Zij waren beide 
bereikbaar via de Velperpoort en met 
de beek moet de Monnikhuizer beek 
bedoeld zijn (de tegenwoordige 
Molenbeek). Zie ook de kaart van het 
Broek in het Kaartboek van het Sint-
Catharinagasthuis (ed. Leppink, p. 36 
en p. 48).

 Daarnaast kreeg de redactie informatie 
van dhr. Wiebe Ottink. Hij had allerlei 
informatie verzameld over de wijk waar 
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De Kattepoelscheweg

Ook was er een artikel van Harry van 
der Ploeg uit  ‘De Gelderlander’: 
“De uit 1887 stammende spoorlijn 
tussen Arnhem en Dieren, ingedut in 
de rook van de sinds 1975 actieve 
Veluwsche Stomtrein Maatschappij, 
moest Apeldoorn in deze eeuw een 
snelle verbinding naar Arnhem gaan 
geven. Een juichend onderzoeks-
rapport met gedachten in die richting 
werd door Provinciale staten van 
Gelderland welwillend ontvangen. Het 
gemeentebestuur van Rheden vond 
zo’n opgepepte “koningslijn” 
daarentegen niks uit vrees voor 
colonnes aan treinen.
Die dreiging was de dorpen van die 
gemeente bespaard gebleven als 
aannemer Wiebe Byker uit Zwolle wat 

Bron: De Velperweg in kaart gebracht 1600-1795
Auteur: Menno Potjer
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een extra treinhalte in hun buurt.
De ingenieurs van gemeentwerken 
Arnhem zagen het niet zitten. Ze 
voorspelden ernstige schade aan het 
natuurschoon. Ze omarmden wel een 
plan voor een tramweg. Via een 
langgerekt spoor kon die tram via het 
Sonsbeekkwartier de Hommelseweg 
op. Een brede allee door de stuwwal bij 
het latere Alteveer moest alles omhoog 
geleiden. Ter hoogte van de Schelmse-
weg was het keerpunt. Arnhem 
verwees de ambities van Apeldoorn 
naar de prullenbak. Het spoor over de 
Veluwe liep dood.
Met een brandbrief met smeekbede 
probeerden vier Veluwse bestuurders 
Arnhem in 1921 tot spoed te manen bij 
het doortrekken van de spoorlijn. 
Arnhem reageerde niet. Arnhem was 

meer geluk had gehad. Op 18 maart 
1911 vroeg hij de minister van Water-
staat toestemming voor de aanleg van 
een “locaalspoorweg van Apeldoorn 
naar Arnhem, met zijtak Hoenderloo-
Otterlo en Harskamp naar Lunteren”.  
Later stampte hij een naamloze 
vennootschap voor de Spoorweg 
Maatschappij De Hooge Veluwe uit de 
grond. 
De Burgemeester van Arnhem, 
Aarnoud Jan Anne Aleid baron van 
Heemstra, stond positief tegenover het 
plan. De stuwwal was wel een pro-
bleem voor de “trekkracht binnen de 
gemeente” zo berichte hij op 30 
oktober 1912 in een schrijven aan de 
gemeenteraad. Om de hellingen te 
kunnen nemen met een trein van zo’n 
50 ton was een electrische voorspan-
locomotief nodig.
De trein de hoogte in stuwen vanaf het 
centraal station van de Staatsspoorweg 
beneden was teveel gevraagd. Byker 
zinspeelde op een nieuw station in de 
Burgemeesterswijk, ter hoogte van de 
Van Lawick van Pabststraat en Burge-
meester Weertstraat. 
In	1913	startte	hij	met	uitgifte	van	
zeshonderd aandelen van elk 1000 
gulden voor de spoorwegmaatschap-
pij. De vermogenden van Schaars-
bergen en Menthenberg deden in april  
1914 een dringend beroep op de 
gemeenteraad zich sterk te maken voor 

druk bezig de zandbergen uit de 
stuwwal bij Alteveer weg te graven. Een 
werklocomotief trok de zandlorries de 
heuvels af. Het spoor kwam uit op de 
drassige velden van het nieuwe 
industrieterrein Het Broek. Dat terrein 
kon met de zandmassa fors worden 
opgehoogd. Verdere aantasting van de 
Veluwe groeide in Arnhem nadien uit 
tot een zwaar taboe”.
 
En als laatste ontvingen we nog 
een kopie van een oude postkaart 
van dhr. Ottink met een foto van de 
Cattepoel se weg 1937. Hij zegt daarbij 
“de weg begint al iets meer begroeid 
te raken en de tram rammelt gezellig 
bergopwaarts”. 

Astrid de Winther

Twee oude ansichtkaarten uit de 
collectie van dhr. Ottink



18

Cr
an

ev
ee

r •
 Ja

ar
ga

ng
 4

3 •
 N

um
m

er
 3

18

Buurtkracht zet in 
op een bruisende 
ontmoetingsplek in 
de wijk
Per 1 januari 2016 is de ontmoetings-
groep voor licht dementerenden 
verhuisd van recreatiezaal Altevelt 
naar de Weldam in Presikhaaf. Het 
huurcontract met de Swoa is daarmee 
beeindigd en het beheer weer in 
handen van de 3-gasthuizengroep. 
De 3-gasthuizen heeft de wens 
om van het Altevelt een bruisende 
ontmoetingsplek te maken voor de 
wijk, met de focus op ouderen. 

Voor hen reden om met Buurtkracht 
in gesprek te gaan en te horen hoe 
de activiteiten tot nu toe ontvangen 
worden en welke activiteiten potentie 
hebben voor de toekomst. 

Nu wil het dat Buurtkracht een plan 
heeft ingediend bij de wijkraad om 
in 2016 een fysieke ontmoetingsplek 
in de wijk te realiseren en een online 
ontmoetingsplek te ontwikkelen op de 
website met vraag en aanbod. 
Nu de recreatiezalen van het Altevelt 
beschikbaar worden als bruisende 
ontmoetingsplek wil Buurtkracht met 
beide handen deze kans aangrijpen 
en de samenwerking aangaan met de 
3-gasthuizengroep om daar mede een 
goede invulling aan te geven.

Voorop staat dat eerst de bewoners 
van het Altevelt gevraagd wordt welke 
activiteiten zij graag gerealiseerd willen 
zien in de recreatiezalen. Er zijn in het 
verleden diverse activiteiten van hen 
afgenomen toen zij moesten wijken 
voor de ontmoetingsgroep van de 
Swoa.

Om daar antwoord op te krijgen start 
Buurtkracht in samenwerking met de 
3-gasthuizengroep medio januari een 
enquete onder de bewoners van het 
Altevelt. 

Ondertussen blijft Buurtkracht haar 
activiteiten nog de hele maand januari 
organiseren om vervolgens in februari 
de balans op te maken. De activiteiten 
die goed zijn ontvangen en potentie 
hebben tot verdere groei zullen dan 
structureel opgenomen worden in de 
wijkvereniging Craneveer. 

Medio februari is het plan om de 
evaluatiebijeenkomst te organiseren 
waarvoor de vrienden van Buurtkracht, 
inmiddels 150, worden uitgenodigd. 

Buurtkracht heeft deze maand nog 
activiteiten op de agenda staan op 
het vlak van Bewegen, Eten, Cultuur 
en Burenhulp. Kijk daarvoor op de 
publicatieborden bij de Coop, het 
Altevelt, Life in Motion en de Craneveer.

Wist u dat:
•	Buurtkracht	568	handtekeningen	

heeft verzameld voor het behoud van 
de Bibliobus; 

•	Buurtkracht	dat	inzet	om	een	
Bibliodependance in recreatiezaal 
Altevelt te realiseren;

•	Buurtkracht	een	Seniorweb	leslocatie	
in de wijk gaat starten; 

•	Buurtkracht	deze	leslocatie	de	naam	
krijgt www.seniorweb.craneveer.nl;

•	Buurtkracht	inmiddels	150	vrienden	
heeft uit de wijk;

•	Buurtkracht	nog	meer	vrienden	wil	
opnemen in haar databestand;

•	Buurtkracht	berichten	kan	ontvangen	
per mail buurtkracht@craneveer.nl;

•	Buurtkracht	nieuws	ook	op	de	
website staat www.craneveer.nl

Meld u aan als vriend en doe mee aan 
de activiteiten. Ook als vrijwilliger!

Lieke Camerik, 
namens het Buurtkracht team.
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Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51

026-3707535

ma t/m vr 9:00 - 18:00 u
(13:00 - 13:30 gesloten)

za 9:00 - 16:00 u

Regelmatig speciale 
aanbiedingen

Bestellen is altijd 
mogelijk

Graag tot ziens
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Leef-Wijs-Mindfulness
Stress, spanningen, onrust, vemoeidheid, pijn, piekeren? 
Mindfulnesstraining kan je hierbij helpen: ervaar meer rust, 
ontspanning en welbevinden! 

Startdata 8-weekse trainingen in 2016:
Donderdagavond 14 januari - 20.00 uur
Dinsdagavond 16 februari - 20.00 uur
Locatie - Oremusplein 87

Voor informatie & vragen.............
Esther Albers Mindfulnesstrainer
esther.albers@telfort.nl
06-44876978
www.estheralbers.nl
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OUD EN STRAM? 
IK	NIET,	IK	GYM!
Gemiddeld worden Nederlanders 
tegenwoordig 78 jaar oud. De kunst is 
om gezond ouder te worden. En hoe 
doet u dat beter dan goed voor uzelf te 
zorgen door genoeg te bewegen. Dit 
kan bij AAC 1899 Gymnastiek. Bij de 
‘Gymfit’ lessen ligt het accent op 
bewegen op muziek in combinatie met 
spierversterkende en conditionele 
oefeningen. Geen ingewikkelde 
oefeningen, niet prestatiegericht. 
Gezelligheid en het meedoen op eigen 
tempo staan tijdens de Gymfit lessen 
centraal. Heeft u wel een eens bij uzelf 
gedacht:	“Ik	wil	eigenlijk	wel	iets	doen	
wat goed is voor mijn conditie en ook 
gezellig is?”. Kom dan gerust langs voor 
twee gratis proeflessen! 

Recreatiezaal Buurtcentrum Craneveer 
Kluizeweg 189: ingang Viottastraat
•	Donderdag	van	14:00	–	15:00	uur	

Gymfit 60+

Voor meer informatie kun u terecht bij 
AAC 1899, docent Jean Repplier: 
(026) 422 61 48 / 06 349 66 350 
of kijk op www.aac1899.com.

Op zaterdag 7 november was het zo 
ver: bloembollen-plant-dag! Rond één 
uur verzamelden we bij de caravan 
van Little Things op het Oremusplein. 
Het doel van de dag was om 3000 
bloembollen te planten. Een deel in de 
middenberm van de Cattepoelseweg. 
Een ander deel in de grasstrook langs 
de Kluizeweg. Na eerst koffie met 
heerlijke taart te hebben genoten op 
het terras van Little Things gingen we 
aan de slag. Vijftig papieren zakken met 
bloembollen stonden voor ons klaar. 
De inhoud van elke zak goed voor acht 
m2 bollenperk.

Er ontstond spontaan een verdeling 
van taken. De harkers maakten de 
grasstrook bladvrij. De ontluchters 
reden met het gehuurde ontluchtings-
apparaat over de plantstroken. De 
bollenstrooiers zorgden ervoor dat het 
goede aantal bollen per m2 werd 
verdeeld. De planters planten de 
bloembollen. En de informatieverstrek-
kers beantwoordden vragen van 
nieuwsgierige buurtbewoners en 
voorbijgangers..

Vele uren hebben we die dag met 
elkaar doorgebracht met de knieën in 
de klei en de neuzen tussen de bollen. 

Er waren gezellige praatjes en ik heb 
mensen leren kennen die ik nog niet 
eerder had gezien. Soms werd in stilte 
stug doorgewerkt om maar zoveel 
mogelijk bloembollen de grond in te 
krijgen. 3000 bollen dat zijn er erg veel! 
Het was dan ook fijn dat gedurende 
de dag zich nieuwe mensen meldden, 
die met frisse moed de bollenvoorraad 
te lijf konden gaan. Ook was het fijn 
dat het terras van Little Things er was. 
Behalve al het lekkers wat uit hun 
caravan tevoorschijn kwam, kon er 
tussen het werken door op het terras 
worden gerust, gekletst en gekleurd. 
Bovenal was het een gezellige dag 
waar we met elkaar hard gewerkt 
hebben om de klus te klaren. En nu 
verheug ik me erop om in het voorjaar 
de kleurrijke bloembollenvelden te 
zien	verschijnen.	In	ieder	geval	hebben	
de eekhoorns al van de bloembollen 
genoten. We werden getipt door een 
bewoner van het Oremusplein dat 
er eekhoorns met bolletjes gespot 
waren....

Graag maak ik nog een klein uitstapje 
naar een bloemenveldje aan de 
Beethovenlaan.	Ik	werk	vaak	in	dat	
bloemen	veldje.	Ik	hou	ervan	om	met	
mijn handen in de aarde met plantjes 

Bloembollen planten! bezig te zijn. En elke keer dat ik naar 
de winkels loop, kijk ik met veel plezier 
naar wat er zoal groeit en bloeit. 
Afgelopen week werd ik spontaan 
bedankt door een aantal bewoners van 
‘t Altevelt. Zij hadden het afgelopen 
jaar met plezier uitgekeken op de 
bloemen, die in het veldje groeien. En 
toen merkte ik hoe fijn ik het vind dat 
er mensen mee genieten van “mijn” 
veldje. En dat die mensen dan ook nog 
de moeite nemen om mij dat te laten 
weten dat vind ik super!

Amke Carels

Meedoen, vragen of ideeën?
Mail naar Altegroen@Craneveer.nl of 
bel  026-3516696

Handwerkclub ‘Brei de boom project’ 
“Bedankt spontaan helpende hardloper voor je klimpoging.
Dankjewel Leendert Martijn, van Boom- en Tuinverzorging Rijnstad, voor je 
geweldige werpen met peillood, waarmee je ons breiwerk tot grote hoogte wist 
te	brengen!	Iedereen	die	hielp	breien	en	wol	van	zolder	wist	te	toveren:	geweldig!
Volgend jaar meer van dit soort gezelligs.

Wilt u nu toch echt mee gaan doen? Sluit 
u aan op 4 januari.  Bel even naar Sophie 
0616545139 of  Thea 06-54283031.
Mannen, kunnen jullie ook breien? Brei 
dan mee.”

Warme feestdagen en een kleurrijk nieuw 
jaar voor de hele wijk!
Namens de Handwerkclub

Sophie Ebeling Koning
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Girogekte…
Het gemak waarmee overheid en ondernemers voor commerciële doeleinden 
beslag	leggen	op	de	publieke		ruimte	loopt	af	en	toe	de	spuigaten	uit.	In	de	nazomer	
was onze wijk een weekend lang per auto ontoegankelijk vanwege een commerciële 
markt in het Openluchtmuseum genaamd Landleven. De hele wijk werd ongevraagd 
volgeplempt met auto’s, toegangswegen tot de wijk werden afgesloten, argeloze 
wijkbewoners konden soms met hun eigen auto hun eigen wijk niet meer in. En wie 
daar wel in slaagde kon geen parkeerplaats meer vinden. Onlangs werden we per 
brief opnieuw voor een voldongen feit gesteld. De wintervariant van Landleven 
veroorzaakte het weekend voor de kerst nog eens zo’n chaos. Het ziet er naar uit 
dat dit jaarlijks terugkerende festiviteiten worden die in de toekomst nog worden 
uitgebreid met andere. Naast de gebruikelijke overlast van parkerende bezoekers 
van Openluchtmuseum en dierentuin, is de grens zo langzamerhand wel bereikt.

Nu blijkt dat in het voorjaar een nieuw evenement het normale leven  komt 
verstoren.		Op	zondag	8	mei	koerst	de	ronde	van	Italië	door	onze	wijk	.	Als	ik	in	
Italië	op	vakantie	was	waakte	ik	ervoor	om	ver	uit	de	buurt	te	blijven	van	deze	
kilometerslange reclamekaravaan, de gedrogeerde wielermeute en de uitgelaten 
drukte van opgefokte wielerfanaten. Maar niets is te dol. Als jij niet naar dat gekke 
circus komt, dan komt dat gekke circus wel naar jou. Ook al woon je er meer dan 
duizend kilometer vanaf. Er valt niet aan te ontkomen. Het girospook waart door 
de eigen wijk. De renners koersen via  de Posbank over de Schelmseweg om in het 
centrum van Arnhem te finishen.  Dat betekent ongetwijfeld dat de wegen in de 
buurt  op die dag tijden zullen worden afgezet, om een uitvoerige reclamekaravaan 
en het daarmee gepaard gaande commerciële circus vrij baan te geven. En de veilig-
heidsmaatregelen zullen in deze tijden van dreigend terrorisme ook niet mals zijn.

Als ik terugkijk op het vorige jaar, toen de Ronde van Frankrijk Utrecht aandeed 
kan ik voorspellen wat er gebeuren gaat. De hele dag legt een giftig mengsel van 
geldzucht, sportverdwazing en veiligheidsmaatregelen de stad plat. En dat alles om 
de natte droom van Gedeputeerde Jan Markink en de wethouders Nathan Stukker 
(Apeldoorn), Gerrie Elfrink (Arnhem) en Ben van Hees (Nijmegen) en een paar andere 
wielergekken waar te maken. Hun partijen zouden bij de volgende verkiezingen 
door alle weldenkende kiezers weggestemd moeten worden.

Ook al zijn we door de politiek voor een voldongen feit gesteld, misschien is er nog 
iets te redden.  Graag roep ik de wijkraad op om in overleg met de gemeente alles, 
echt alles te doen om onze mooie wijk in het groen zo veel mogelijk voor deze 
verdwazing te behoeden, de rust en het normale leven zoveel mogelijk te bewaren 
en de overlast te beperken. 

Veel hoop dat mijn verzoek wordt ingewilligd heb ik echter niet. Tot mijn 
verbijstering zie ik elders in dit blad dat drie wielerfanaten, waaronder twee leden 
van de wijkraad iedereen in de wijk oproepen om deze wielerhysterie hier tot grote 
hoogte op te pompen. En dat nog wel in overleg met het bestuur van de recreatieve 
Vereniging	Craneveer	waarvan	ik	zelf	erelid	ben.	Ik	wist	niet	dat	deze	vereniging	
tegenwoordig		ook	gaat	over	de	recreatieactiviteit	die	Giro	d’Italia	heet.	

Beste wijkraad ik verzoek u … Roep deze wielerfanatieke leden tot de orde. Laat 
iedere wielergek die dag gezellig in de binnenstad gaan feesten en houd alsjeblieft 
onze wijk rustig.

Henk Wagenaar

Black Watch 
International 
Pipes and drums
Op donderdag 10 december 
organiseerde de Black Watch 
International	Pipes	and	Drums	
zijn	eerste	Open	Avond.	In	het	
Craneveer was een expositie over 
deze band en belangstellenden 
konden kennismaken met zowel 
de doedelzak als de drum. De 
avond werd goed bezocht en 
men was zeer enthousiast. De 
eerste nieuwe leden hebben zich 
al	aangemeld.	In	de	volgende	
uitgave van dit wijkblad zal 
meer over deze band worden 
geschreven.	Iedereen	die	
belangstelling heeft om lid te 
worden of kennis te maken is van 
harte welkom. Stuur een email 
naar arnhempipesanddrums@
hotmail.com of bel 06-29496761 
voor informatie. Onze website 
is nog onder constructie (www.
blackwatchintpd.com); je kunt 
ons ook op Facebook vinden. 
We hopen dat velen zich zullen 
aanmelden.
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Konden we onze vriendin uit 
Tilburg eens laten zien in wat voor 
een prachtige buurt we woonden. 
Met zijn drieën trokken we zondag 
dadelijk na de lunch de wijk in op een 
tocht langs vijf geheel verschillende 
huiskamers en die door de bewoners 
zo goed als maar kon voor deze 
gelegenheid waren omgetoverd tot 
gezellige huiskamertheatertjes. 

Eerst wandelden we naar de Mozart-
straat waar we op nummer 23 hartelijk 
ontvangen werden door een jonge 
gastheer die ons dadelijk wees op de 
koffietafel waar allerlei dranken en 
koekjes klaar stonden. We kozen een 
plekje op de tweede rij vlak bij het 
podium waar twee vrouwen  zaten te 
praten. Al snel liep de kamer vol met 
mensen, waarvan een aantal op het 
laatste nippertje nog net een plekje 
vonden. Toen voegde zich een jonge-
man bij de dames, werden gitaar, 

ukelele en een klein ritme-instrument  
gepakt en zonder een nadere aankon-
diging begon het concertje, bestaande 
uit een aantal countryachtige covers. 
We hadden in het programma gelezen 
dat de bandleden zich Ranunculus en 
Daisies noemden en elkaar waren 
tegengekomen in het achterpad via 
hun kinderen. Muziek door de buren 
dus.	Ik	genoot	vooral	van	het	intense	
plezier dat tijdens het  zingen van de 
bandleden afstraalde. De dame zonder 
ukelele, die op zichzelf al een heel 
vriendelijk gezicht had, kneep telkens 
van genoegen haar ogen tot spleetjes, 
zoals ook onze poes dat kon. Toen ze 

een liedje van Abba zongen miste ik de 
tweede man. Maar voordat ik daar over 
kon gaan mijmeren was het halve uur 
alweer voorbij. Te snel was het afgelo-
pen, maar wij moesten voort en 
haast ten ons naar het volgende adres, 
de Cattepoelseweg 333, waar Lisette 
Ter Burg en Richard Stavenuiter 
onderdak boden aan ‘Vrienden van 
Straks’, vier geblokte heren, gezellige 
vijftigers met prachtige humor in hun 
onderlinge omgang. Ze begeleidden 
hun zelfgeschreven Nederlandse 

Muziek bij de buren editie 2016
chansons met gitaar, mandoline, 
mondharmonica en accordeon. Heel 
aangenaam om naar te luisteren. Ook 
hier was de kamer afgeladen vol en de 
stemming opperbest. Achterin de 
ka mer wiegden vrouwen met hun 
heupen.	In	de	deurpost	stond	de	
gast vrouw te stralen en zelfs de talrijke 
kinderen in de kamer leefden geboeid 
mee.
Na deze vrolijke happening hadden 
we ruim tijd, wandelden een poosje 
door het zachte weer en belandden 
toen in de Diepenbrocklaan in de 
ruime huiskamer van Joost Marée, die 
plaats bood aan een vijftienkoppige 

soulband bestaande uit pubers. We 
kwamen binnen met het sluimerende 
vooroordeel dat er zo meteen wellicht 
een ongenuanceerde bak herrie 
over ons zou worden uitgestort en 
wapenden ons hier geestelijk alvast 
een beetje tegen. Maar niets bleek 
minder waar. De band Aqsaqal (wijze 
oude man in het Turks) was weliswaar 
begonnen als schoolband van het 
Stedelijk Gymnasium ter plaatse, 
maar bleek twee jaar later te zijn 
uitgegroeid tot een funky band met 

een geluid om je vingers bij af te likken. 
Wat een muzikaliteit! Wat een timing! 
Wat een swing! Met name de bassist 
stuurde virtuoos, strak en inventief 
de ritmesectie door de nummers. En 
ook	de	leadzangeres	was	geweldig.	Ik	
schat haar op een jaar of zestien, drie 
turven hoog, knap, maar zonder enige 
koketterie, met een geweldige stem, 
loepzuiver en een prachtige timing. De 
andere zangeressen, die toch ook heel 
goed zongen, konden daar net niet 
aan tippen. Deze band was voor mij de 
verrassing van de middag. 
Op naar het Beethovenpleintje 
nummer 64-1. Naast het wooncafé 

Beethovenplein

Diepenbrocklaan
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Hoât
“Je moet het hoât natuurlijk wel goed schuren” zegt de schilder 
tegen mij. We staan op een steiger naar een vensterbank te kijken. 
De verf is afgebladderd maar het blijkt allemaal mee te vallen. Het 
hout is niet rot en daar was ik bang voor. 

Hoât? denk ik. De uitspraak komt me bekend voor. Dat accent heb 
ik vaker gehoord. 

De eerste 23 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht in Rotterdam 
en daar raak je aardig vertrouwd met accenten. Vooral dat van 
Rotterdam en Den Haag. En daar lijkt het op, op Haags. 

Luister maar; Oh, oh De Haag, mooie stad, achter de duinûh, de 
lange potûh en het plên. Oh, oh De Haag, ik sâ met niemand willûh 
ruilûh, meteen gaan huilûh, as ik geen Hagenees, sâ sên. 

Zie je? Hoât kan daar zo bij. Het is Haags, ik weet het zeker. Mijn 
vrouw knikt bevestigend. 

Een paar dagen later staan we de vorderingen aan de achterkant 
te bespreken. Ik twijfel of ik het zal vragen maar ik kan het niet 
laten. Kom je uit Den Haag misschien? De schilder, een forse man 
met oranje stekeltjes krabt op zijn hoofd en zegt; ik kom wel eens 
in Rotterdam. Zevenaar heb ik ook gewoond maar toch vooral in 
Ernhem. Misschien heb ik wat Rotterdams opgepikt? probeert hij 
me tegemoet te komen.

In Rotterdam zeggen ze echt geen hoât. Meer hauwt. Nee hoât is 
Haags, ik weet het zeker. Maar dan is het toch een beetje gek dat 
hij zijn Haagse wortels zo verloochent. 

De komende dagen denk ik regelmatig aan de schilder. Hij komt 
misschien wel uit de Schilderswijk in Den Haag. Is hierheen 
verhuist voor de liefde en probeert in het Arnhemse te integreren 
maar met die tongval blijft het moeilijk. Nu vele jaren later 
leek het gelukt. Het is hem niet meer aan te zien, niet meer 
aan te horen. Supporter van Vitesse, darten in de kroeg op 
dinsdagavond. En dan prikt iemand er zo maar doorheen op basis 
van een woordje! Ja, dat klinkt wel plausibel.

Een week later sta ik bij Pontmeyer met een zak schroefjes. De 
schilders hebben mij geïnspireerd om zelf ook weer de nodige 
klusjes op te pakken. Ik heb een stapel planken gepakt en wat 
balken, aan de slag in de tuin. De man met de snor achter de kassa 
vraagt naar mijn bonnetje. Bonnetje? Ja de jongens die bij het 
hoât staan geven je altijd een bonnetje ter controle. Anders mag je 
niet langs de slagboom. 

Ook een Hagenees denk ik meteen. Maar dan bedenk ik me. Hoât 
is net zo Ernhems als Vites. Ik moet nog veel leren nu ik hier woon.

Sjoerd Kaarsemaker
 

beklommen we een steile trap en boven 
maakten we kennis met gastvrouw Piek en 
gastheer Tom, twee alleraardigste jonge 
mensen met twee lieftallige kinderen en 
een derde zichtbaar op komst. Piek schonk 
een drankje voor ons in, Tom introduceerde 
zangeres Karlijn en gitarist Christoph die 
onder de naam Reddish Blue rocknummers 
ten gehore brachten. Allemaal covers, 
maar gespeeld met veel flair en eigen 
arrangementen. Piek en Tom boden ons 
aan nog wat na te praten. We hadden dit 
graag gedaan, maar helaas moesten we 
voort. Buiten begon het al te schemeren. 

Het laatste optreden van de dag voerde 
ons naar de Oude Kluizeweg 38, waar 
we half verscholen in het groen een 
bijzondere houten woning vonden. We 
werden ontvangen met koffie en vonden 
een plaatsje achterin de kamer. En terwijl 
door de ramen de duisternis over de wijk 
viel, klonken binnen zonnige klanken uit 
vele landen van de wereld, afgewisseld 
met weemoedige liederen over verloren 
gegane liefdes en onbereikbare beminden. 
Saffron	Sun,	een	viertal	rasmuzikanten	
had zich verzameld rond het stralende 
middelpunt van de band, Güneşim, 
een mooie rijzige blonde zangeres en 
violiste die zojuist ontsnapt leek uit een 
sprookjesachtig schilderij van Chagall. 
Ook dit optreden duurde helaas maar een 
half uur. Buiten begon het een beetje te 
motregenen, maar binnen in ons klonk nog 
de muziek en de warme diepe stem van de 
zangeres. 

We hadden een hele mooie middag 
gehad. Alle gastheren, gastvrouwen en 
muzikanten heel hartelijk bedankt.

Henk Wagenaar

Oude Kluizeweg
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voorzien schilderde hij por tret-
ten. Al in 1950 mocht hij met 
enkele beelden in zandsteen 
deelnemen aan een 
tentoonstelling in Brussel, 
waarna vele exposities volg den, 
waaronder ook de Sons-
beekexpositie	in	1966.	In	de	
jaren daarna ontving hij uit alle 
delen van ons land monumen-
tale opdrachten; van een 
oor logsgedenkteken in 
Zeve naar ‘de Vier Tamboers’, een 
steenplastiek ‘Strijkkwartet’ bij 
het Concert gebouw in Amster-
dam en diverse houtsculpturen 
tot staalplastieken in Ede, 
Wageningen en Rotterdam. Aan 
de gevel van het Elektrum aan de 
Klingelbeekseweg in Arnhem bracht hij 
een enorm ornament aan van 
gevouwen platen cortenstaal. Nog 
tientallen opdrachten volgden, 

‘Kleuters’  in rode lava steen bij  de Emmausschool

	Iedere	schooldag	spelen	kleuters	en	
kinderen op het plein en het grasveld 
van de Emmausschool. Daartussen 
staat bewegingsloos een groepje 
‘kleuters’ dat de beeldhouwer Ubbo 
Scheffer	in	1970	speciaal	voor	deze	
school heeft gemaakt, een beelden-
groep in rode lava steen en zwart gelakt 
metaal. Het zijn zeven kinderen, die 
samen een groep vormen en het terrein 
bij de school verlevendigen. 
De opdracht tot dit groepsbeeld werd 
aan	Ubbo	Scheffer	verleend	in	het	
kader van de zogenaamde percenta-
geregeling beeldende kunst bij 
schoolgebouwen. Wie dit beelden-
groepje kent en ook de beelden bij de 
ingang van het Arnhemse politie-
bureau aan de Beekstraat zal een 
duidelijke relatie zien. Die groep 
‘burgers’, zoals dat werk heet, is wel 
geheel van staal gemaakt, maar de 
vorm en vooral de ‘koppen’ hebben 

dezelfde kenmerken. En in het 
Amstelpark in Amsterdam staat een 
beeldhouwgroep met als titel ‘familie’, 
dat ook al deze vormen laat zien. 
Onmiskenbaar verwante beelden van 
de hand van dezelfde kunstenaar. Toch 
heeft	Ubbo	Scheffer	ook	heel	wat	
andere werken vervaardigd met andere 
vormen en in andere materialen.
Wie	was	Ubbo	Scheffer?	Kort	
samengevat een kunstenaar met vele 
gaven, die als beeldhouwer met diverse 
materialen werkte, maar die ook aan 
overheden en architecten adviezen 
verstrekte over vormgeving, verlichting 
en beplanting.  Hij was daarnaast ook 
erg muzikaal en speelde cello op een 
door hem zelf  vervaardigd instrument, 
wist over de meest uiteenlopende 
zaken met een enorm enthousiasme 
boeiende verhalen te vertellen. Ubbo 
was geboren op 25 september 1924 in 
Amersfoort. Na zijn middelbare 
schooltijd bezocht hij de Academie 
voor Beeldende Kunsten in Breda en 
leerde hij beeldhouwen en schilderen. 
Om in zijn levensonderhoud te 

waaraan hij werkte in zijn atelier in 
Wageningen. Aan de exposities 
‘Beelden op de Berg’ in Wageningen 
nam hij natuurlijk diverse keren deel en 
bij de Landbouw Universiteit in die stad 
zijn ook werken van hem terug te 
vinden.     

Al in 1962 had het gemeentebestuur 
van Arnhem hem de culturele prijs 
van de stad voor dat jaar toegekend, 
waarmee hij erg verguld was. Zeker zo 
enthousiast was hij toen hij in 1983 de 
opdracht kreeg tot de vormgeving van 
de terrassen achter Musis Sacrum. Hij 
maakte toen als eerste in Nederland 
gebruik	van	LYTAGbeton.	Sowieso	was	
hij een kunstenaar die alle denkbare 
materialen wilde gebruiken voor 
zijn ontwerpen: beton, zandsteen, 
ijzer, staal, brons, aluminium, hout, 
marmer en zelfs glas. Hij kon je over 
al die materialen tot in de finesses 
informeren en noemde dat altijd 
‘eerlijke materialen’.
In	de	80er	jaren	verhuisde	hij	
naar Arnhem. Tijdens zijn werk in 

Wageningen had hij bij het steen-
houwen een oog verloren. Dat weer-
hield hem er niet van om nog elke dag 
met diverse materialen bezig te zijn 
en	nieuwe	vormen	uit	te	proberen.	In	

1984 gaf hij vorm aan de patio van het 
gemeentehuis van Wageningen en een 
jaar later ontwierp hij een monument 
voor de bosbouwopleiding. 

Heel bijzonder was zijn ‘Betula 
muziekproject’, een partituur voor 
klank, beeld en beweging door 
automatische instrumenten of zelfs 
een computer. Aan het leven van 
deze begaafde kunstenaar kwam in 
1986 onverwacht een einde doordat 
hij, aan zijn resterende oog door 
zonlicht verblind, in Arnhem de straat 
overstak en door een automobilist 
werd geschept. Hij mocht dat ongeval 
helaas niet overleven en vele ideeën en 
ontwerpen bleven vergeefs wachten 
op uitvoering. Maar tussen al dat 
prachtige nieuwe leven dat dagelijks 
schettert en krioelt op het schoolplein 
van de Emmausschool, staan roerloos 
de kleuters in rode lavasteen bij de 
Emmausschool als een stille herinne-
ring in onze wijk aan zijn grote talent. 

Herman Hofman
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Als de dagen korter worden, stijgt het aantal inbraken. De 
oplossing lijkt simpel en is dat ook: goede verlichting. Een 
verlichte omgeving schrikt dieven af en voorkomt 
woninginbraken.

De meeste woninginbraken worden gepleegd in de 
donkere maanden van het jaar. Dat blijkt uit politiegege-
vens. Kerst en Oudejaarsdag zijn populaire dagen om in te 
breken. Het is een misverstand dat er vooral ‘s nachts 
ingebroken wordt: 60 procent van de inbraken vindt plaats 
in de middag- en avonduren. Nog een misverstand is dat 
de meeste inbraken in duurdere wijken worden gepleegd. 
Dat is niet waar: in andere wijken is het aantal zelfs hoger.

Goede verlichting
Een goed verlichte woning gaan dieven het liefst uit de 
weg. Verlichting met een tijdschakelaar maakt al een groot 
verschil. Gebruik niet een klein lampje om te doen of u 
thuis bent. Daar prikken inbrekers doorheen. Maar laat 
bijvoorbeeld ook een lamp aan op de bovenverdieping. En 
zorg voor goede buitenverlichting bij alle deuren die vanaf 
de openbare weg zichtbaar en bereikbaar zijn. De buiten-
lamp bij de voordeur moet het gezicht van de bezoekers 
verlichten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat. 

Het hoeft geen felle verlichting te zijn. Een beperkte maar 
gelijkmatige verlichtingssterkte voldoet meestal. De juiste 
verlichting is maatwerk. U kunt zich het beste laten advise-
ren door een vakman met het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. 

Informatie van de gemeente: 

Dieven zijn 
dol op donker

Regenboog Schilderwerken
Arnhem

 
TON SUSAN

ambachtelijk schilder
 

voor al uw schilderwerkzaamheden
in en rond het huis

 ook

glaszetten
wandafwerking 

20 % korting 
november t/m maart 

 
voor het maken van een afspraak

tonsusan@kpnmail.nl
06-23253284

Goed licht vergroot de pakkans
Goede verlichting vergroot ook de pakkans na een inbraak 
want het zorgt voor een beter signalement van de inbreker. 
Voor de politie is het belangrijk om te weten welke kleur 
schoenen een inbreker draagt en of hij blond of donker haar 
heeft. Als u dat weet, is de politie daar enorm mee geholpen.

Kijk voor meer informatie en tips om een woninginbraak te 
voorkomen op www.politiekeurmerk.nl
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Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther • Voorzitter
Obrechtstraat 18 • 026-4460306
Chantal Feber • Advertenties
Cattepoelseweg 276 • 026-3511100
Henk Wagenaar • Algemeen
Cattepoelseweg 201 • 026-4424073
Herma Zuidema • Algemeen
Cattepoelseweg 230 • 026-3518447
Lieke Camerik • Algemeen
Palestrinastraat 8 • 026-3336347
Coen Pausma • Layout
Meijrooslaan 28 • 026-4454211

redactie@craneveer.nl

Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Herma Zuidema • Coördinatie 
026-3518447
bezorging@craneveer.nl

Bestuur Recreatieve Vereniging Craneveer
Sylvia Kortenraij • Voorzitter a.i. 
• ledenadministratie
Halévystraat 8 • 026-3513754
Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 21 • 026-3510051
Jorgo Trautig • Penningmeester
Cattepoelseweg 360 • 026-3610329
Nicole Buurman • Comm.
Cattepoelseweg 248 • 026-4438782
Pieter Fock • Algemeen
Beethovenlaan 57 • 06-28983456
Hannie Riksen • Algemeen
Beethovenlaan 5 • 06 44870448
vacature

bestuur@craneveer.nl
admin@craneveer.nl (Ledenadministratie)

penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/ ’t Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
026-3510245
Sylvia Kortenraij • secretaris
026-3513754
Marjan van Roon • plv. Secretaris
026-3510051
Jorgo Trautig • penningmeester
026-3610329
Michel Rauwers • verkeer a.i.
verkeer@craneveer.nl
Ryklof Wander • algemeen
026-4452607
Hannie Riksen • algemeen
06-44870448

wijkraad@craneveer.nl

Redactie Website www.craneveer.nl
Daniëlle Pepels 
website@craneveer.nl

Activiteitenschema
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

De Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Zaalvoetbal heren gaat door in juni. 
De recreatiezaal activiteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitge zonderd de kerstvakantie. 
Voor informatie kunt u bellen met Mw. Marjan van Roon, 026-3510051. De recreatiezaal en ingang 
gymzalen zijn te vinden in de bocht van de Viottastraat, op het terrein van de scholen.

Richtlijnen lidmaatschap Craneveer
Nieuwe leden mogen twee keer mee kijken of meedoen voor ze zich inschrij ven via opgaveformulier 
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.

Betalen van contributie
In het najaar (of na aanmelden geduren de het seizoen) ontvangt ieder lid via de groeps -
vertegenwoordiger of per mail een rekening voor de contributie. 
Te betalen aan: Craneveer reknr. NL64 RABO 0381602044 t.n.v. penningmeester Craneveer te Arnhem

Opzegging van het lidmaatschap
Opzeggen met ingang van het nieuwe seizoen dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de 
ledenadministratie Halévystraat 8, 6815 HC te Arnhem en wel voor 1 september: admin@craneveer.nl.
Het midden in het seizoen beëindigen van deelname aan een activiteit ontheft leden niet van de 
verplichting de contributie over het hele seizoen te voldoen

*Overige Activiteiten 55+
In de boven gymzaal wordt door Budo sport Arnhem op maandagmiddag van 15.30-16.30 uur  Tai Chi 
voor 55+mensen gegeven. Contactpersoon is Anneke v.Maanen 026-3511413

Donderdag 14.00 – 15.00 uur, recreatiezaal: Gymfit 60+. Contactpersoon is Mariëlle van Tuil: 
06-44756765. Georganiseerd door Arnhemse Gymvereniging AAC1899: www.aac1899.com.

   19.00 - 20.00 uur Yoga Recreatiezaal
 20.30 - 21.45 uur Yoga Recreatiezaal

 08.45 - 09.45 uur Qi Gong Recreatiezaal
 14.00 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 19.00 - 20.00 uur Damesgym Gymzaal beneden
 20.30 - 21.30 uur Basketbal Gymzaal beneden
 20.30 - 22.00 uur Badminton Gymzaal boven

 09.30 - 12.00 uur Schilderen Recreatiezaal
 14.00 - 16.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 19.00 - 20.00 uur Ismakogie Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Badminton Gymzaal beneden

 08.45 - 10.00 uur Tai Chi Recreatiezaal
 10.15 - 11.30 uur Tai Chi 65+ Recreatiezaal 
 15.45 - 16.30 uur Kleutergym 1 Gymzaal boven
 16.30 - 17.15 uur Kleutergym 2 Gymzaal boven
 17.15 - 18.00 uur Meisjesgym Gymzaal boven
 19.00 - 20-00 uur Zumba Gymzaal boven
 20.00 - 21.00 uur Bommen,  Gymzaal boven
  (Bewegen op Muziek)
 19.00 - 20.00 uur Mannen Yoga Recreatiezaal
 20.30 - 21.45 uur Yoga Recreatiezaal

 14.00 - 15.00 uur Gymfit 60+* Recreatiezaal 
 20.30 - 22.00 uur Volleybal Gymzaal beneden

 08.45 - 10.00 uur Tai Chi Recreatiezaal
 10.00 - 12.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 13.30 - 16.30 uur Bridge Recreatiezaal

 10.30 - 11.30 uur Zaalvoetbal Gymzaal beneden

Nieuwe leden

welkom!




