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Foto Cranevelt stopt, Ronald Verhoeff in de schijnwerpers •
50 jaar Coop, interview met meneer en mevrouw Manders •
Twee boeken, geschreven door wijkbewoners •

Craneveer
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Van de redactie

SUPERMARKT
ALTEVEER

Tenzij anders vermeld, zijn alle
activiteiten in Recreatieruimte
Craneveer aan de Viottastraat

Zondag 11 februari
14.00 -16.00 uur

Beethovenlaan 61, 6815 BL Arnhem, T 026 44 26 720

Coop Alteveer 50 jaar !
Dit willen wij vieren met U. Van 5-2 t/m 10-2 krijgt iedere
klant bij aankoop van boodschappen een cadeau !!

Opening expositie Marita
Meddeler

Zondag 25 februari
14.00 -16.00 uur

Weer een goed gevulde Craneveer op de mat! Met twee interessante inter
views met lieve interessante mensen die herinneringen ophalen. U leest
verderop wel met wie... Ook oud-wijkgenoot Harry Polman deelt zijn
herinneringen uit de wijk met ons.
Verder in dit wijkblad aandacht voor boeken geschreven door wijkbewoners,
maar liefst twee! Een boek van Margo Klijn over de geschiedenis van De
Grote Oord 15 en een boek van Thijs Löwenthal met oud en nieuw foto’s van
plekken in Arnhem en portretten van markante Arnhemmers (waaronder 3
wijkbewoners).
Er zijn verschillende oproepjes, waaronder die aan wijkbewoners die
mee willen doen met een voorstelling die in september 2018 zal worden
uitgevoerd, van de opening van de expositie in Craneveer, de verschillende
lezingen en de Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging. En
natuurlijk van brief naar brief van de dromer en denker.
Er staan een paar verslagjes van Muziek bij de Buren in het blad. We moesten
dit keer echt door een flink pak sneeuw ploegen om bij buren te komen om
muziek te luisteren. Dat was jammer maar ook heel bijzonder. Hierboven de
foto van de route die wij aflegden naar de Diepenbrocklaan.
En voor de komende zomer de aankondiging van Muziek in de Tuin. Houdt u
ook uw agenda vrij op 1 juli?
Verder in het wijkblad informatie van de werkgroep verkeer en parkeren,
de wijkraad en het bestuur van de wijkvereniging. En natuurlijk de agenda
waarin alvast het Paaseieren zoeken in het Openluchtmuseum staat vermeld!

Volg ons op Facebook waar wij ook
leuke actie’s en info plaatsen.
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

AGENDA

Wij wensen u weer veel leesplezier. En mocht u ons iets willen melden of een
mooie foto willen insturen, dan kan dat altijd via redactie@craneveer.nl

Woensdag 28 februari
20.15 uur

Algemene Ledenvergadering
Craneveer

Zaterdag 3 maart
16.00 -18.00 uur

Afscheidsreceptie Ronald
Verhoeff in Craneveer

Zaterdag 17 maart
10.30 – 12.00 uur

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs Altenieuw

Zondag 18 maart
14.00 -16.00 uur

Lezing “met bijen het jaar
rond”door Han Geltink

Zondag 25 maart

Paaseieren zoeken in
Openluchtmuseum

Zondag 15 april
14.00 -16.00 uur

Astrid de Winther
Namens de redactie

Inleveren kopij
Mail uw kopij voor het
volgende nummer aan:
redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
24/25 maart. Uiterste aanlever
datum voor kopij is 5 maart.

Lezing “communicatie in de
natuur” door Atze Oskamp

Lezing “tuinen met en zonder
lijst” door Maria Driessen
Ook adverteren?
Neem contact op via
advertenties@craneveer.nl
Foto omslag
Gemaakt door Coen Pausma.
Uw foto op de omslag? Mail hem
naar redactie@craneveer.nl

Zondag 20 mei
14.00 -16.00 uur

Familiefilm”The Wizard of Oz”
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Van het Bestuur

Mijn wijk
door het
jaar heen
Het einde en begin van een jaar zijn
perioden om zowel terug te blikken als
vooruit te kijken. Wat is er weer veel in
de wijk te doen geweest het afgelopen
jaar. Het is me niet gelukt om bij alle
openingen van de exposities te zijn,
maar ik heb zeker wel alle schilderijen
in Craneveer zien hangen. Ook ben
ik niet bij alle lezingen geweest die
georganiseerd zijn, maar dit jaar
ga ik er zeker wel weer een aantal
bijwonen. Wel ben ik vlak voor kerst
naar de ‘feel good film’The Sound of
Music geweest in Altevelt. Leuk dat
er – ondanks de hevige sneeuwval dat
weekend – toch zo’n man of twintig in
de zaal zat. De dag daarna, bij Muziek
bij de Buren, nog even een huiskamer
binnengevallen. Heerlijk, even een
halfuurtje luisteren naar jong talent.
Het zelfgeschreven nummer over één
van de vaders was zo grappig!
En natuurlijk hadden we afgelopen
jaar de quizzen weer. De laatste keer
was ik alleen wat overmoedig. Ik sta
namelijk altijd met een groepje van
nog drie of vier mensen achter de bar
tijdens de quiz en dan doen we ‘voor
spek en bonen’ mee met wat vragen.
Maar dit keer heb ik ons ingeschreven
als Barteam. Laat we het er maar op
houden dat dit niet zo’n goed idee
was. Maar als excuus voor de toch wat
lage score kunnen we natuurlijk altijd
aanvoeren dat wij tussendoor ook nog
heel druk bezig waren!
Daarvoor was er natuurlijk nog Sint
Maarten. Wat was het weer ongelofelijk
druk. In een mum van tijd stroomde
het Beethovenplein vol en wisten
we niet hoe snel we de bekers met
chocolademelk en glühwein gevuld
moesten krijgen. We stonden wel fijn
binnen bij de Coop, want zo lekker was
het weer niet. Maar die kinderen leken
daar helemaal geen last van te hebben
en gingen vol enthousiasme op pad.
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En in september hadden we het gewel
dig Buurtfestival. Wat is er ontzettend
hard gewerkt door de organisatie om
dit van de grond te krijgen en door de
vele vrijwilligers tijdens het festival
zelf. Een superbegin was natuurlijk de
goedbezochte, swingende kinderdisco.
De film La La Land was minder aan mij
besteed, maar dat we een filmavond
hadden was wel superleuk. Bij de zeep
kistenrace kijk in altijd m’n ogen uit. En
ook daarna was er genoeg te zien en te
luisteren tot in de late uurtjes.
Muziek in de Tuin, ook zo’n heerlijk
evenement. Dit jaar weer stralend weer
en in elke tuin die ik inging zat het weer
vol mensen. Wat heb ik genoten van
het concert van het mannenkoor, wat
hebben de kinderen leuk meegedaan
bij de kindervoorstelling en wat heb
ben we veel muzikale wijkgenoten.
Met Koningsdag zijn we uiteraard naar
het Oremusplein geweest om daar te
kletsen, te kijken, te kopen en te spelen.
En natuurlijk mag mijn ‘droom die
uitkwam’ niet ontbreken in deze
terugblik: met mijn hele gezin een keer
de paashazenfamilie vormen bij het
paaseieren zoeken in het Openlucht
Museum. Ook hier weer zo ontzettend
veel kinderen en volwassenen zien
genieten. De kinderen die het bos
indoken om hun traktatie te zoeken en
volwassenen die heerlijk ontspannen
stonden te genieten van lekkere koffie
en gezellige gesprekken. Ik vond het
geweldig leuk om het te doen. Maar
als er anderen zijn die dit jaar de hazen
willen zijn: ik nodig u er graag voor uit.
Als bestuur zijn we alweer druk met de
voorbereidingen voor onder meer het
paaseieren zoeken op 25 maart a.s..
Elders treft u hiervoor een oproep aan.
Maar ook zijn recent de val(preventie)
training en de weerbaarheidstraining
in Craneveer gestart. In januari hebben
we alweer twee lezingen gehad en als
deze Craneveer verschijnt, dan komt er
bijna weer een nieuwe expositie aan in
Craneveer. We kijken dan ook uit naar
een nieuw jaar vol mooie activiteiten in
de wijk!

Uitnodiging
Algemene Leden
Vergadering
Recreatieve
Vereniging
Craneveer
Het bestuur van Recreatieve Vereniging
Craneveer nodigt al haar leden, te weten
ereleden, wijkleden, buitenleden en
begunstigers, uit voor haar ALV, welke
gehouden wordt op woensdag 28
februari a.s. om 20.15 uur (inloop vanaf
20.00 uur).
De agenda is als volgt:
1 opening en vaststellen agenda
2 ingekomen post en mededelingen
3 vaststellen notulen ALV 30 aug 2017
4 informatie uit de groepen
5 verslag kascommissie
6 benoeming nieuw lid kascommissie
7 vaststellen jaarrekening 2016-2017
8 decharge verlening bestuur voor het
gevoerde beleid
9 contributievoorstel 2018-2019
10 bestuursverkiezing
11 instellen jubileumcommissie
12 rondvraag en sluiting
Het bestuur is verheugd dat zij een
kandidaat bestuurslid kan voordragen.
Mevrouw Inez van de Kerkhof heeft de
laatste maanden diverse vergaderingen
bijgewoond en het bestuur stelt voor
Inez als bestuurslid te benoemen tijdens
de ALV. Nieuwe bestuursleden blijven
welkom, geïnteresseerden hiervoor
kunnen zich melden bij bestuur@
craneveer.nl.
De vergaderstukken worden
een week voor aanvang van de
vergadering gestuurd aan alle
groepsvertegenwoordigers, liggen dan
ook ter inzage in Craneveer en worden
op verzoek aan individuele leden
toegestuurd.
Wij kijken uit naar een goede opkomst
en zien u graag op 28 februari a.s.
Namens het bestuur, Sylvia Kortenraij

Sylvia Kortenraij
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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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Van de Wijkraad
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Overaijl k!
inm.uon.v.dezecattepwoelseweg

Verkeer en
parkeer
Meldingen uit de wijk over onveilige punten sturen wij door naar de
verkeersdeskundige van de gemeente Arnhem en die gaat er dan naar kijken.
De bedoeling is dat hij daarover de komende tijd enkele artikelen schrijft in
de Craneveer met daarbij een eventuele oplossing.
Meldingen kunnen naar de Verkeerscommissie, mail: verkeer@craneveer.nl
De parkeercommissie gaat in gesprek, met een door ons ingehuurde
verkeersdeskundige, om samen kritisch te kijken naar het door de gemeente
voorgestelde onderzoek om de verkeersdruk te meten. Daarna volgt het
onderzoek en mede aan de hand van dat onderzoek bepalen we hoe we
verder gaan.
Slim op weg
De bedoeling was om tijdens de spits minder auto’s te laten rijden in onze
wijk. We hebben daarvoor gratis te lenen e-bikes ingezet, een e-bikebakfiets,
kortingen op deelauto’s, goedkoop kennis maken met huurauto’s, Ring-Ring
en kennis maken met de Solar-auto.
Meer dan 100 mensen hebben zich aangemeld, vooral Ring-Ring was een
succes met meer dan 70 deelnemers. De E-bike is 36 keer uitgeleend, de
E-bakfiets 9 keer, 9 keer hebben mensen een deelauto gebruikt en ook 9
mensen hebben de Solar-auto geprobeerd. Flink wat mensen hebben de
kortingsbonnen gebruikt.
Er wordt nog gemeten in hoeverre het gelukt is om mensen minder in die
spits in de auto te laten zitten.
De club mensen uit de wijk die deze actie mee heeft helpen vorm geven
kijkt er sowieso met een goed gevoel op terug. Een positieve actie, zonder
opgeheven vingertje, met een helder doel. Dat gaf en geeft ons een goed
gevoel. Ook de gemeente is positief en wil graag op de een of ander manier
hier verder mee. Hoe we dat precies moeten doen weten we nog niet, maar
daar komen we wel uit.
Iedereen die mee heeft gedaan: bedankt!

Even een berichtje vanuit onze
maandelijkse (openbare)
bijeenkomsten op de 2e
dinsdagavond van de maand.
De actie Slim Op Weg (zie probeeraan
bod.nl of duurzaamcraneveer.nl)
werd met een maand verlengd. Er is
door een substantieel aantal mensen
vanuit onze wijken deelgenomen
aan het mijden van de spits met de
auto en er zijn meer fietskilometers
gemaakt (RingRing-app) o.a. door
het uitproberen van een van de vijf
beschikbaar gestelde e-bikes en
de e-bakfiets. Bij het halen van de
gestelde norm van samen 20.000km
fietsen in vier maanden tijd zal er
vanuit de gemeente een paar duizend
euro gedoneerd worden voor een
buurtmobiel. Leuk om mensen in onze
wijken die minder mobiel (geworden)
zijn deze vervoersservice aan te bieden.
Wellicht via een elektro-car of een
fietsriksja (fietsenallejaren.nl). Wij
als wijkraad broeden hier nog op en
iedereen die mee wil denken is bij deze
van harte uitgenodigd om zijn of haar
idee met ons te delen.
Voor het jaar 2018 staat de sociale
cohesie van Alteveer/’t Cranevelt
op onze agenda. In overleg met het
sociaal wijkteam, team leefomgeving,
SWOA, Portaal e.a. is de wijkraad een
verkenningstocht begonnen om het
sociaal weefsel in onze wijk een boost
te geven met vooral de focus op onze
buurtgenoten die om wat voor een
reden dan ook hun sociale netwerk
kleiner hebben zien worden. Wij
hopen bij een volgende Craneveer een
enquete te voegen, waar u uw ideeen
en voorkeuren omtrent een wijk-lokale
vervoersservice kunt verwoorden.
Of u stuurt alvast een e-mail naar
wijkraad@craneveer.nl of belt één van
de wijkraadsleden.
Hannie Riksen
(0644870448)
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Seniorwebarnhem.nl
maakt digitale wereld
begrijpelijk
SeniorWeb is een landelijke vereniging met
meer dan 149.000 leden, 400 cursuslocaties en
3.000 vrijwilligers. We zijn sinds 1996 actief met
als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken,
zodat iedereen het gemak en het plezier van
computer en internet kan ervaren.
Belangrijke informatie
Of u nu uw digitale vaardigheden wilt
ontwikkelen, op zoek bent naar praktische
oplossingen of naar achtergrondinformatie:
SeniorWeb helpt u verder. Wij leggen u alles stap
voor stap uit. Bijvoorbeeld over onderwerpen
als Windows 10, tablet en smartphones,
WhatsApp, veilig internetten en meer. Met
onze informatie op de website, in tijdschrift
Enter en onze Online Cursussen kunt u direct
aan de slag. Wilt u op de hoogte blijven van ons
laatste nieuws en artikelen? Meld u dan gratis
via www.seniorweb.nl aan voor onze wekelijkse
nieuwsbrief.
Persoonlijke computerhulp
Hebt u een computer- of tabletvraag? Onze
geduldige vrijwilligers van PCHulp staan voor u
klaar om samen met u een oplossing te vinden.
U kiest de vorm van PCHulp die bij u past: via
internet, telefonisch of aan huis. PCHulp is
speciaal voor SeniorWeb-leden.
Computercursussen bij u in de buurt
SeniorWeb geeft op zo’n 400 locaties
verspreid over Nederland computercursussen,
workshops en inloopuren. U wordt begeleid
door deskundige en geduldige vrijwilligers. De
lesonderwerpen zijn divers: tablets, Facebook,
Windows, veiligheid, fotobewerking, orde
op uw pc en meer. U vindt de SeniorWeb
Leercentra bij u in de buurt op www.seniorweb.
nl of bel 030-276 99 65. Of ga direct naar www.
seniorwebarnhem.nl
Online cursussen
SeniorWeb-leden kunnen via onze website
verschillende Online cursussen volgen. Elke
cursus bestaat uit een aantal lessen. U beslist
zelf of u met de eerste les begint, of verderop in
de cursus start. De stap voor stap uitleg wordt
gecombineerd met duidelijke instructievideo’s.
Aan de hand van tussentijdse toetsen kunt u
zien of u de lesstof beheerst.

Terugblik op de
zondagmiddag
lezingen van
het najaar
De werkgroep blikt graag kort terug op de zondagmiddag
lezingen van afgelopen najaar. Zo startte het met de lezing
van de Arnhemmer Ron Moerenhout over zijn vijf dagen
durende bootreis per Royal Mail Ship vanuit Kaapstad naar
Sint Helena. Hij schreef er een boek over ‘Laatste boot naar
Sint-Helena’. Zo’n 18 wijkbewoners luisterden geboeid naar
zijn belevenissen van dat moment en de geschiedenis van dit
gevangeniseiland.
De decembermaand stond in het
teken van een ‘feel good weekend’
met de familiefilm The Sound of
Music, als aftrap. De recreatieruimte
van het Altevelt werd voornamelijk
gevuld met senioren. Verrassend
genoeg schoof er ook een moeder
aan met haar tienerdochter. Zij
wilde graag de mooie herinnering
die zij had aan deze klassieker
meegeven aan haar dochter. De film
maakte inderdaad indruk op haar
en wederom ook op ons (jongere)
ouderen. Soms was het muisstil
en andere momenten hoorde
je enkelen mee neuriën met de
bekende liedjes. Conclusie: deze
familiefilm blijft een topper met een
heerlijk happy end.
De volgende dag werd heel Neder
land en ook Arnhem opgeschrikt
door een zware sneeuwstorm,
waardoor er geen bussen reden.
De beste plek om te vertoeven was
thuis bij de kachel. Het kerstconcert
met `Die Gelre Sanghers` kon
niet anders dan geannuleerd
worden. Wijkbewoners die toch
naar het Altevelt kwamen, werden
opgevangen in de recreatieruimte.
Zo werd het toch nog een heel
gezellig kerstsamenzijn met 15
bezoekers onder het genot van

glühwein en warme chocomel in
een kaarsverlichte ruimte.

Enkele dagen voor kerst deed
zich een spontane gebeurtenis
voor wat leidde tot een tweede
kerstmomentje in het Altevelt.
Wijkbewoner Berber bood ‘een
uur voor een buur’ aan met het
voorlezen van een Kerstverhaal
voor een oudere wijkbewoner of
een groepje ouderen. Een dag later
belde een moeder met de vraag
of haar zoon Laurens van 11 jaar
kerstliedjes mocht spelen voor
ouderen in de wijk. Twee vliegen in
één klap op een presenteerblaadje
wat twee dagen later zijn beslag
kreeg in de binnentuin van het
Altevelt. Met hulp van diverse
wijkbewoners is het gelukt om
rondom een verlichte kerstboom
een gezellig zitje te creëren voor
de 20 bezoekers die met glühwein
of warme chocomel in de hand
genoten van het Kerstverhaal
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opgeluisterd met Kerst
songs op saxofoon.
Laurens wat vonden wij
jou stoer en wat hebben
wij van jou genoten.
Zondag 14 januari jl.
namen 14 bezoekers
deel aan de lezing
verzorgd door dhr.
Jacques Hendriks. Met
veel enthousiasme vertelde hij over
de componisten Ravel en Debussy.
We kwamen te weten dat Debussy

een heel verlegen man was die niet
graag op het podium stond. Hij hield
niet van mensen, daarentegen wel
van het vrouwelijk schoon. Oosterse
klanken gebruikte hij in sommige

stukken. Ravel was een ijdele man die
graag op het podium stond. Hij was
wel een minder goede pianist en een
enorme kettingroker. Ook hij gebruikte
oosterse klanken in zijn stukken,
waarop dhr. Hendriks een wir war aan
vogelgeluiden ten gehore bracht.
Dhr. Hendriks wist wederom de zaal
te boeien met beeld, pianoklanken en
leuke weetjes over deze bijzondere
componisten. Volgende keer een
andere componistenstraat.
Lieke Camerik

De komende zondagmiddag
lezingen dit voorjaar
De zondagmiddag lezingen van dit voorjaar staan gepland van 14.00-16.00 uur in het wijkgebouw Craneveer. Deze reeks
staat in het teken van plant en dier, tuinen, bloemen, bijen en alle kleur die langzaam tot ons komt en waar wij ons over
kunnen verwonderen. We sluiten de reeks af met wederom een familiefilm met zang en dans om vrolijk de zomer in te gaan.

Zondag 25 februari:
Communicatie in de natuur

Zondag 15 april:
Tuinen met en zonder lijst

Dat dieren met elkaar communiceren, was wel bekend.
Atze Oskamp, bioloog, gaat in op de ontdekkingen die
de wetenschap de laatste decennia heeft gedaan over de
communicatie in de natuur. In feite communiceren heel veel,
waarschijnlijk alle, levende wezens met elkaar. Allereerst zijn
het de soortgenoten die met elkaar communiceren. Maar er
worden ook signalen uitgewisseld tussen levende wezens van
verschillende soorten: tussen dieren
en planten, planten onderling, tussen
planten en schimmels, schimmels en
bacteriën, enz. Weliswaar kennen al die
levende wezens geen mensentaal, maar
communiceren kan ook anders. Daar
gaat deze lezing over, in mensentaal.

Maria Driessen, kunsthistorica, vertelt ons over de
geschiedenis en de ontwikkeling van de tuin. Ze laat
ons naar de weergave van tuinen in de beeldende kunst
door de eeuwen heen, kijken. Zo zal duidelijk worden
dat de vormgeving van de tuin de wisseling van stijlen
in architectuur en beeldende kunst volgt. Tegelijkertijd
wordt er ook gekeken naar tuinen buiten de lijst, de echte
exemplaren. Het is een afwisselend
en inspirerend verhaal en mooi om in
deze maand te beluisteren.

Zondag 18 maart:
Met bijen het jaar rond

We sluiten deze lezingenreeks af met
wederom een familiefilm. Zang en
dans, spanning en sensatie wisselen
elkaar af met uiteraard een happy end.
Bekende artiesten als Michael Jackson
en Diana Ross zijn de hoofdrolspelers
in deze kleurrijke klassieker. The Wiz
is een Amerikaanse musical/fantasyfilm. In deze film is
Dorothy een verlegen kleuterjuf uit Harlem (New York).
Tijdens een hevige sneeuwstorm gaat ze op zoek naar
haar verloren hond Toto en wordt ze meegevoerd naar
een sprookjesland waar ze de gele weg moet volgen. De
regisseur toverde New York City om in het magische Land
van Oz.

Wijkbewoner Han Geltink is al jarenlang
imker en vertelt aan de hand van wat
dia’s over het bijenleven in en buiten de
kast. Hoe wordt een bij geboren, hoe
lang leeft hij, hoe maakt hij van nectar honing en hoe winnen
wij die honing. Voor degene die het werkelijk willen beleven,
is er begin april de mogelijkheid om bij Han thuis in zijn tuin
de bijen te komen bekijken. Als het weer het toelaat wordt een
bijenkast geopend, om op veilige afstand, te zien hoe het vak
van imker in z’n werk gaat met de gereedschappen die daarbij
gebruikt worden.

Zondag 27 mei:
Film The Wizard of Oz
met Michael Jackson
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Wat zullen we hem missen!
Het was 1963. Mijn vriendje werkte sinds twee jaar als conservator op het Openluchtmuseum en woonde op kamers aan de
Cattepoelseweg. Ondertussen zag hij de flat aan het Oremusplein gebouwd worden. Er was woningnood, maar het lukte hem om
zowel mij als zo’n flat te strikken. Het Oremusplein was in die tijd nauwelijks ingericht, maar wat was er wel? Een fotozaak met
twee jongens! Nou ja mannen van onze leeftijd. Neven. Bij ons in de flat werden in de loop van de tijd drie baby’s geboren en
natuurlijk werden de fotoboeken bij Foto Kramer op het Oremusplein gekocht, werden er fotorolletjes gebracht en zo af en toe een
nieuw fototoestel gekocht. Wij verhuisden binnen de wijk en de zaak ging naar één van de jongens. Dat was Ronald Verhoeff. Met de
komst van het kopieer- en een fotoafdrukapparaat werd zijn winkel nog meer een plaats van ontmoetingen dan het al was, met
Ronald als fantastische gastheer, vaak vol grappen, soms druk druk druk. Wanneer ik bezig was met een of ander project, was zijn
zaak een soort tweede huis voor mij. ‘Ik ben even naar Ronald hoor’, is een bekende uitroep bij ons die geen verdere uitleg behoefde.
De vooruitgang, de digitalisering van de fotografie, de telefoontjes en de printers thuis, maakten na al die jaren de zaak min of meer
overbodig. Bovendien had Ronald de pensioengerechtigde leeftijd meer dan bereikt. Ik heb de laatste jaren met heel hard denken
geprobeerd hem niet ouder te laten worden, ‘hij mag niet weg!’ Maar dat is duidelijk mislukt. Hij gaat wel weg. Ik wens hem het
beste, maar wat zullen we hem missen!

Wie kent hem niet? Al vanaf 1967
staat Ronald Verhoeff van foto
Cranevelt op het Oremusplein in
zijn winkel. 72 Jaar is hij
inmiddels en nog iedere dag
treedt hij vitaal, actief en
opgewekt zijn klanten
tegemoet. Maar binnenkort is
het dan toch voorbij. 28 Februari
wordt zijn laatste dag in de
zaak. Een goede reden voor de
redactie om nog eens bij hem
binnen te stappen en hem nog
eenmaal in de schijnwerpers
van ons wijkblad te zetten.

Foto Cranevelt stopt!

Foto: Coen Pausma

Margo Klijn

Ronald
Verhoeff
in de
schijnwerpers
Op de vraag waarom voor hem nu het
moment van stoppen is aangebroken
meldt Ronald: “Vorig jaar januari heeft
mijn huurder van hiernaast, de
Arnhemse Laserpraktijk, zijn contract
opgezegd. Ik heb mij toen afgevraagd:
moet ik een nieuwe huurder zoeken of
is dit voor mij een mooie gelegenheid
om zelf ook te stoppen en het pand te
verkopen? De crisisjaren heb ik
behoorlijk gevoeld en nu het de laatste
tijd met de gezondheid van mijn vrouw
even wat minder gaat, kies ik voor meer
rust. Sinds augustus dacht ik al aan
verkopen en toen ik eenmaal mijn pand
daadwerkelijk bij een bedrijfsmakelaar
onderbracht, is het heel snel gegaan.

Het stond een dag op de site, er meldden zich
vijf belangstellenden en bijna meteen was het
raak. Het is verkocht aan twee particuliere
beleggers die het gaan opknappen en
verhuren.”
Opruimen
Ronald is nu spullen aan het uitzoeken en
heeft al een deel van zijn oude camera’s mee
naar huis genomen. Hij ziet er wel tegenop
om alles op te ruimen. Er zijn ook nog allerlei
spullen die hij kreeg van bewoners en familie
leden, bijvoorbeeld na een overlijden. “Klanten
kwamen ook vaak langs met oude camera’s en
projectoren. Ook heb ik nog een heleboel
fotomateriaal om uit te zoeken. Maar dat komt
allemaal wel. Eerst maar eens uitrusten.” Hij

werkt immers vaak 60 uur per week en
is zelfs zondags hier om klusjes te doen.
Bijvoorbeeld mails afdrukken voor
mensen die geen printer hebben. “Niks
doen is niets voor mij.”
Tijd voor een terugblik*
Ronald is al meer dan 50 jaar met het
Oremusplein verbonden. In 1964
startte Ronalds neef, Willem Verhoeff jr.
de winkel. Dat was in die tijd een filiaal
van de grote fotozaak Kramer op de
Looierstraat in het centrum van
Arnhem, waarvan Willems vader de
eigenaar was. “Willem en ik gingen met
elkaar om alsof we broers waren en dat
kwam mede doordat ik vanaf mijn 18e
tot mijn 23e bij mijn oom en tante in
huis heb gewoond. De reden dat ik daar
ging wonen is een lang verhaal met
minder vrolijke kanten waar ik liever
niet over uitweid. Mijn vader Ben
trouwde met een dochter van de
avontuurlijke Zwitserse autofanaat
Hermann Gaehwiller, die in 1915 de
eerste personenauto’s in Zwitserland
importeerde. Mijn vader bleef na zijn
huwelijk tot 1948 in Zwitserland
wonen. Ik werd daar geboren en
groeide op in Arosa, een klein hoog
gelegen bergdorp in het canton
Graubunden met uitzicht op de
Wieshorn. Mijn moeder overleed helaas
al op jonge leeftijd. Ze was 32 jaar en
*Wij hebben voor deze terugblik uitvoerig gebruik
gemaakt van een eerder interview met Ronald
Verhoeff Craneveer jaargang 41 stond een
uitgebreid portret over hem, gemaakt door Henk
Wagenaar. Verschillende citaten en feiten zijn met
de toestemming van Henk en Ronald opnieuw
gebruikt.

liet mijn vader achter met drie kinde
ren. Dat was een dramatische periode.
Na enige tijd hertrouwde mijn vader.
Aan mijn stiefmoeder heb ik de slechtst
denkbare herinneringen en dat was
ook de reden dat ik al op 15-jarige
leeftijd het ouderlijk huis ontvluchtte.”
Na een aantal omzwervingen, waarbij
het leven hem al vroeg dwong om
volwassen te worden, werd Ronald
rond zijn 18e jaar opgenomen in het
gezin van zijn oom Willem en tante
Annie. Aan deze periode heeft hij hele
goede herinneringen.
De 20-jarige Ronald vervulde door de
week zijn dienstplicht bij de luchtver
keersbeveiliging van de luchtmacht
basis Deelen. In de weekenden, als hij

“De mensen moeten bij
mij de deur uitgaan met
een lach; anders heb ik
iets niet goed gedaan”
verlof had, hielp Ronald in de winkel
Kramer aan de Looierstraat. “Mijn oom
zei tegen mij: ‘ga maar eens helpen en
maak jezelf nuttig.’ Ik ben begonnen
met eenvoudig werk en kreeg daar een
grondige praktijkopleiding in de
fotografie.” Daarnaast heeft Ronald in
de avonden zijn fotografie- en onder
nemersdiploma behaald. “We woon
den in het huis met het rieten dak op de
Kluizeweg en het plan was om een
dagwinkeltje te beginnen op het
Oremusplein. Mijn tante en neef zijn er
begonnen. Toen ik uit dienst kwam in

1967 ging ik met Willem de drukbeklan
te zaak runnen.”
Maar de belangrijkste gebeurtenis in
deze periode was wel zijn ontmoeting
met Ilse. “We kregen verkering en zij is
sindsdien in goede en slechte tijden
altijd mijn steun en toeverlaat
gebleven. We trouwden in 1968 en
kregen in de loop van de tijd twee
prachtige dochters, Mandy en
Nathalie.”
Grammofoonplaten
In de zaak beperkten Ronald en Willem
zich niet tot foto’s. Zij hadden de eerste
fotozaak die ook grammofoonplaten
en geluidsapparatuur verkocht. Deze
handel was precies toegesneden op de
ontwikkelingen in die tijd. Zo rond de
jaren ‘67-‘68 kwam de welvaartsmaat
schappij goed op gang. Voor de jeugd
nam de popmuziek een vlucht. Ook de
ouderen wilden hun favoriete muziek
voortaan horen in stereo, met goede
geluidsboxen. “Mijn neef Willem en ik
deelden een enorme passie voor
muziek en we boden klanten die een
geluidsset wilden kopen vaak aan om
apparaten en boxen bij hen thuis te
komen demonstreren. Zo hebben we
vele avonden met veel plezier bij onze
klanten geluisterd naar hun en onze
favoriete platen. Menigmaal werd
daarbij royaal geschonken en keerden
we pas in de nachtelijke uren met de
apparaten in de auto terug. Werk en
hobby vielen naadloos samen. Na een
aantal jaren werd de concurrentie
steeds feller en de prijzen van grammo
foonplaten daalden ook spectaculair.
Uiteindelijk was het voor ons niet meer
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Afscheids
receptie Ronald
Verhoeff,
Foto Cranevelt

Altijd opgewekter de deur uit
Eigenlijk weet ik niet beter dan dat Foto Cranevelt op het Oremusplein huist.
Toen ik jong was, was dat al zo, maar toen kwam ik er niet zo vaak. Nu ik
alweer 30 jaar opnieuw in de wijk woon, is het voor mij steeds meer een soort
tweede huiskamer geworden. Graag kocht ik er een fototoestel en daarbij
kreeg ik altijd duidelijke uitleg. Ook werden er zo nodig tips gegeven.
Naast fotoapparatuur heb ik er ook heel wat kopieën gemaakt, met name
voor Craneveer. Het lukte Ronald altijd om mij met een glimlach het pand te
laten verlaten. Dat is ook een soort handelsmerk van hem. Een klant moet
vrolijk de deur uitgaan. Omdat ik er zo geregeld kwam, werden er ook wel
eens minder vrolijke zaken besproken en ook dan ging ik weer opgewekter
de deur uit.

Eind februari komt er een eind aan het
tijdperk van Ronald Verhoeff op het
Oremusplein. Hij sluit dan de fotozaak
annex het postagentschap ‘Foto
Cranevelt’. Wie heeft daar niet zijn
postzegels gekocht, foto’s afgedrukt,
pasfoto’s laten maken of een pakketje
afgehaald? En misschien zijn er nog
mensen in de wijk die daar hun eerste
camera hebben gekocht? En hoeveel
kinderen hebben zich daar in de loop
der jaren niet ingeschreven voor het
paaseieren zoeken?

Waar vind je nou een winkelier die zich zorgen over je maakt als je een week
niet in de winkel geweest bent? Ronald kon dan bellen of een mailtje sturen.
Hoewel de winkel bijna alle dagen open was, heeft hij voor mij een keer de
zaak gesloten, zodat hij bij de uitreiking van mijn lintje kon zijn. Hij heeft
daar toen foto’s gemaakt. Dat heb ik zeer gewaardeerd.
Ronald wat heb ik genoten van de geregelde ontmoetingen en korte
gesprekjes.
Hoe moet het nu met het maken van kerstkaarten en de vele andere zaken
die ik bij jou kon laten doen?
Dank voor alle gezelligheid en service,
Marjan van Roon

rendabel. We hebben onze platenvoor
raad in een grote opruiming verkocht
en wat overbleef hebben we onderling
verdeeld. In de zeventiger jaren nam
Willem junior de zaak van Willem senior
in de Looierstraat over en ging ik alleen
verder op het Oremusplein.”
Zaken kwamen en gingen
In de begintijd van de zaak zag het
winkelbestand er heel anders uit. “Er
zijn veel zaken gekomen en gegaan. In
de jaren ‘70 beleefde het plein zijn
bloeitijd. Alle panden waren bezet.
Modezaak Vosgezang, drogisterij
Rietveld, fietsenmaker Co Wiggers,
bakker Bieneman, kapsalon Herfst, een
filiaal van de bibliotheek en zelfs 4
bankkantoren zaten op het plein. Ook
Jamin heeft nog een korte tijd een
winkel op het plein gehad. De Spar was
toen de belangrijkste supermarkt in de
wijk. Halverwege de jaren ‘80 begon
echter de terugloop. De Spar verdween,
Bieneman hield er mee op en de bankkantoren verdwenen in een rap tempo
onder invloed van de digitale tijd.”
Ronald heeft meerdere stappen
ondernomen om met zijn tijd mee te
gaan. Met de foto-afdrukautomaten
heeft hij een passende reactie
gevonden op de komst van de digitale
fotografie. Na het verdwijnen van
kantoorboekhandel Noppers uit de
wijk kwam het verzoek van klanten om
een postservice te houden. En daarom
heeft Ronald flink geïnvesteerd om dit

in zijn zaak mogelijk te maken. “Ik deed
dat niet voor de verdiensten, maar
alleen als service aan de klanten.”
Na 1 maart?
Hoe het na 1 maart moet gaan met het
postagentschap is niet duidelijk. Op
Koningsdag zal hij nog wel een rondje
over het plein maken, zoals hij al die
jaren deed. Wie nu de inschrijvingen
voor het paaseieren-zoeken moet gaan
regelen, is niet bekend. Deze dingen
heeft hij, net als het sponsoren van
verschillende wijkactiviteiten, al die
jaren onbaatzuchtig gedaan omdat
Alteveer-‘t Cranevelt eigenlijk meer
voelt als zijn wijk dan de Hoogkamp
waar hij met zijn vrouw Ilse woont.
“Vooral aan de omgang met klanten
beleef ik genoegen. Ik heb vaak de
blaren op de lippen staan van het
kletsen. De mensen vertellen me veel
en nemen me zelfs over allerlei privé
zaken in vertrouwen. Ik vraag er niet
om, maar het is alsof ik het aantrek en
over zulke informatie zwijg ik natuurlijk

tegen derden. Mijn stelregel is altijd: De
mensen moeten bij mij de deur uitgaan
met een lach; anders heb ik iets niet
goed gedaan. De zaak is een plek waar
mensen elkaar ontmoeten. Als ze
moeten wachten kunnen ze zitten en
met elkaar praten. Waar zie je dat nog
tegenwoordig?”
In de toekomst gaat hij misschien wat
meer sporten, zoals weer schermen,
tennissen of naar de sportschool met
Ilse. Een andere hobby is veilingen
afgaan en online op Catawiki neuzen.
“Daar iets leuks vandaan halen geeft
mij wel een kick.”
De verkoop in de winkel stopt op 28
februari. De oplevering is 3 april. Ronald
denkt na over een afscheidsfeestje. “Ik
zal vooral de mensen enorm missen.
Met pijn in mijn hart neem ik afscheid.”

R aar en apart dat dit fenomeen
O pstapt in de wijk, want algemeen
N amens heel velen denk ik te spreken
A chten wij hem hoog en zeker niet gauw te breken
L achend en glimlachend verlaat een ieder, jongens en meidjes
D e winkel door Ronalds grappen en leuke plagerijtjes
Hannie Riksen
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Ronald Verhoef sluit zijn zaak. Het
voelt bijna ontheemd. Waar
moeten wij, wijkbewoners, naar
toe voor: kopieën, fotoafdrukken,
postzegels, lampen, snel een leuke
kaart kopen, pakketjes ophalen en
afgeven, invullen van de lijst voor
het paaseieren zoeken, het
neerhangen van posters, pasfoto’s
enz., enz…… maar vooral voor een
deskundig advies en een
vriendelijk praatje.
Monique Steenkamer,
Hans Egging

Altenieuw

Stress, spanningen, onrust, vermoeidheid,
(chronische) pijn, (overmatig) piekeren,
(dreigende) burn-out? Een mindfulnesstraining
kan je helpen. In sommige gevallen wordt de
training vergoed door je zorgverzekeraar!

zaterdag 17 maart 2018

Informatie, startdata trainingen
& data oefenavonden
zie

tweedehands kinderkleding (vanaf mt 74)
en speelgoedbeurs
van 10.30 tot 12.00 in Craneveer
www.altenieuw.nl
altenieuw@gmail.com
het aanvragen van een verkoopnummer
kan tot 15 mrt.
Inleveren kleding: vrijdagavond.

www.estheralbers.nl
Gecertificeerd en geregistreerd
mindfulnesstrainer VMBN categorie 1
www.vmbn.nl

- met name zaterdag zijn vrijwilligers altijd welkom Neem de 17e een stevige tas en contant geld mee,
zodat je lekker kunt winkelen!

Altenieuw zit ook op Facebook

Op allerlei manieren heeft Ronald
bijgedragen aan onze vereniging. Als
sponsor, door zijn winkel beschikbaar
te stellen als inschrijfplaats, door veel
documenten voor ons uit te draaien.
Wij zijn Ronald daar zeer erkentelijk
voor.
We willen hem na ruim 50 jaar dan ook
niet zomaar laten vertrekken. Zowel
Ronald zelf als zijn winkel zijn
beeldbepalend in de wijk . Daarom
nodigen wij u graag uit om samen het
glas te heffen en nog eens terug te
denken aan ‘die goede oude tijd daar
op het Oremusplein’. Als u nog foto’s
heeft van Foto Cranevelt door de jaren
heen, zouden we het heel leuk vinden
om die op 3 maart te kunnen laten zien.

Problemen met de
computer? Wilt u dat een en
ander eens rustig
wordt uitgelegd?
Bel of mail :

Wij nodigen u van harte uit
voor zijn afscheidsreceptie
op zaterdag 3 maart a.s.
Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kunt u
hem en zijn vrouw Ilse in de recreatie
zaal van Craneveer, Viottastraat 10, de
hand schudden. De week erna hopen
Ronald en Ilse te genieten van een
korte welverdiende vakantie. Het is
dan jammer als ze een huis vol
bloemen achterlaten.
We hopen voor hem dat er veel mensen
komen.
Bestuur Craneveer

Bart van der Linden

			
			
026-3709291
bvdlind@hotmail.com

026 - 3826221

Ook voor aanpassing van
Windows 98 en Windows Vista
naar Win 7 of Win 10.
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Nieuwe
expositie in
Craneveer

In de maanden januari, februari en
maart 2018 hangen werken van
Marita Meddeler in de recreatiezaal
van Craneveer. Marita heeft 25 jaar
geleden aquarelles gehad samen
met Diny en Ans van de schilderclub
van Craneveer. Via hen is deze
expositie tot stand gekomen.
Naast aquarellen maakt Marita ook
graag potlood-, oliepastel- en
softpasteltekeningen. Vaak tekent zij
vogels, maar ook andere dieren,
mensen, bloemen en landschappen
zijn op deze expositie te zien.
De overeenkomst is dat al haar
werken subtiel kleurrijk zijn.
Inspiratie vindt Marita onder andere
via een artist community op internet;
(purewatercolour.com). Op deze site
wordt elke week een foto geplaatst,
die schilders wereldwijd op hun
eigen manier uitwerken. De resulta
ten worden online met elkaar
gedeeld.

Handwerkclub
van 50+ tot 100+

Sinds een aantal jaren bestaat onze handwerkgroep met als doel buurtgenoten
een gezellige middag te bezorgen. Er wordt gehaakt, gepunnikt, gebreid,
gelachen, geroddeld of wat er ter tafel komt. Tevens verzorgen wij ook
themamiddagen met Kerst, Pasen of andere bijzondere dagen. Wij zetten de
deur open voor buurtgenoten, die wat afleiding en ontspanning zoeken.
Ons groepje is helaas wat aan het uitdunnen, vandaar deze oproep. Ben jij onze
nieuwe gast of meen je iemand te kennen in je naaste omgeving die hier
behoefte aan heeft? Meld je dan bij Thea. Wij zorgen zo nodig ook voor vervoer.
Enige vereiste is dat men zelfstandig kan lopen. Kom op maandagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur naar de Waterbergseweg 5, 6815 AL te Arnhem en schuif aan.
Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd tegen een kleine vergoeding van
5 euro.
Bel: 06-54283031 of 026-4425791.
Thea Zeuner Waterbergseweg 5, 6815 AL Arnhem.
E-mail: theazeuner@planet.nl

Oproep voor goede doelen
etentjes in de wijk

De schilderijen zijn te zien tijdens de
openingsuren van de recreatiezaal.
Voor bezichtiging op andere tijden
kan contact opgenomen worden
met het bestuur van Craneveer, zie
achterin dit blad of met Lisette Ter
Burg, lisetteterburg@upcmail.nl.
Marita’s schilderijen zijn te koop.
Meer informatie is te vinden in de
zaal of via lisetteterburg@upcmail.nl.

Misschien heb je het wel gelezen in de
Arnhemse Koerier: Margriet van der
Woerd is eind augustus 2017 een actie
gestart onder de naam ‘The Good
Million’. Zij heeft zichzelf ten doel
gesteld om in 20 weken tijd van 1 euro
1 miljoen euro te maken en dit bedrag
te doneren aan Stichting bootvluchte
ling. De 1 miljoen is niet behaald, maar
wel een prachtig eindbedrag van
72.000 euro.
Zelf heb ik deelgenomen aan een
etentje, en € 19,50 euro gedoneerd
waarvan € 10 euro voor Stichting
Bootvluchteling.

Deze expositie wordt feestelijk
geopend. U bent allemaal van harte
welkom op zondagmiddag 11
februari 2018 van 14.00 – 16.00
uur

Dit bracht mij op het idee om in onze
wijk ‘goede doelen etentjes’ te organi
seren. Er zijn tal van goede doelen
waarvoor wij regelmatig collectanten
aan de deur krijgen. Denk aan het

reumafonds, de hartstichting, het
kankerfonds en de hersenstichting.
Zodra bekend is dat een goed doel aan
de deur komt, vindt er tevens een
etentje plaats voor dat goede doel.
Wie mag graag koken voor een klein
gezelschap bij jou thuis? Kook jij graag
voor een groter gezelschap, dan
kunnen we gebruik maken van de
keuken en recreatiezaal in het Altevelt.
Een leuke manier om elkaar te
ontmoeten en iets bij te dragen aan
een goed doel.
Doe jij mee? Laat het mij weten per mail
liekecamerik@gmail.com of bel mij
06-404 22 329
Lieke Camerik
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Van ‘vreemde boeren’ tot de bekendste
kruideniers van Alteveer-‘t Cranevelt
Oude reclamefolders en foto’s van lang
vervlogen tijden op de koffietafel:
meneer en mevrouw Manders nemen,
net als in de winkel, alle tijd om met ons
(Astrid en Jesse) te praten. Maar dit keer
niet over het weer of een nieuw
assortiment. We gaan een halve eeuw
terug in de tijd, naar Baak (gemeente
Steenderen).
Geschiedenis in de Achterhoek
Bij de familie van Ben Manders, met
maar liefst elf kinderen, zorgde zijn
moeder voor de zakenmentaliteit die
bij alle broers en zussen van Ben is te
vinden. ‘Vanaf mijn dertiende werkte
ik na school in de winkel van mijn
moeder. Mijn vader was postbode. Zo
kwam het voor dat ik hielp post bezor
gen, op de boerderij van een oom en
tante werkte of in de winkel aan de slag
moest.’ Er was, kortom, altijd wel wat te
doen.
De kennis van het ondernemen deed
de jonge Ben onder andere op bij de
ondernemingen van zijn broers.
Daarnaast volgde hij de Vakschool in
Utrecht.
Toos komt uit het Gelderse Hengelo. Ze
was jarenlang gezinsverzorgster en
werd bij grote gezinnen geplaatst. ‘Ik
fietste alles, ook naar Ruurlo en Vorden.
Men vond me een echte aanpakker.’
Toen Toos 21 jaar was, ging ze als
verzorgster langs bij mensen in het
dorp van Ben. Ze kon het adres niet
vinden en ging naar de winkel om

navraag te doen. Daar ontmoette ze
Ben en hij bracht haar naar het juiste
adres. Vijf jaar later kwamen ze elkaar
weer tegen op de Knollenmarkt in
Hengelo waar gedanst werd. Daarna
ging het snel. Ze kregen verkering en
hadden een droom om een eigen zaak
te beginnen. Ben: ‘We zijn o.a. in
Enschede, Hengelo en Elburg gaan
zoeken naar een eigen zaak. We
hebben een paar jaar gezocht om
uiteindelijk dit mooie plekje in Arnhem
te vinden.’
Naar Arnhem-Noord
Op Alteveer hebben ze in 1967 de Vivo
(Vrijwillige Inkoop- en Verkoop
Organisatie) overgenomen van de
familie Van de Beldt. Destijds waren er
drie supermarkten op het Beethoven
plein en nog een Spar op het Oremus
plein. In hetzelfde jaar trouwden ze.
Ben: ‘Ik wilde de winkel niet sluiten voor
een huwelijk. Dat zou te veel tijd
kosten.’Toos herinnert zich een ‘echte
boerenbruiloft’. Ben weet nog dat ze
lang hebben gewacht op het boeket en
de corsages. Familie uit het hoge
noorden zou het meebrengen maar het
was flink winters weer. Bij het trouwen
in het gemeentehuis had Toos dan ook
nog geen boeket, gelukkig was dat in
de kerk ’s middags wel het geval.
De komst naar Arnhem gebeurde in
turbulente tijden. Kort na het huwelijk
vierden de ouders van Ben hun
veertigjarige huwelijk, een week later

overleed moeder Manders op 62-jarige leeftijd
en zijn vader volgde snel. Te midden van een
strenge winter knapte het echtpaar de winkel
en de bovenwoning op. ‘We hebben alles met
z’n tweeën gedaan, want de broers en zussen
hadden eigen zaken en konden ons niet
helpen’.
Toos: ‘Het was een grote overgang, van het
dorp naar de grote stad. We werden gezien
als ‘vreemde boeren’, in plaats van ‘nieuwe’
Arnhemmers. We werden aangesproken

Foto: Coen Pausma

Wie kent ze niet, meneer en mevrouw Manders van de
COOP-supermarkt op het Beethovenplein? Op 12 december
1967 zijn ze getrouwd, om een paar weken later al te starten
met de winkel. Vijftig jaar in het huwelijk én ook bijna
vijftig jaar de zaak is alle reden voor een gesprek met de
Craneveer.

geholpen.’ De mentaliteit van het jonge stel
was elkaar netjes bejegen en respect hebben
voor elkaar. Ben: ‘We zijn gewend om in onze
familie snel dingen uit te praten zodat je weer
lekker met elkaar aan het werk kan gaan.’
Mede daardoor vertrok de Albert Heijn, die aan
de overkant zat, en later ook de Spar. De
supermarkt van Manders was populair.

“Destijds waren er drie
supermarkten op het
Beethovenplein”

met meneer en mevrouw, maar zo voelden
we ons helemaal niet.’ De winkel kende een
lastig eerste halfjaar. ‘Dat was zwaar. De omzet
werd de helft van wat de vorige eigenaar had
gezegd, omdat hij aan klanten had verteld
dat hij zou stoppen.’ Gelukkig vloog de omzet
daarna omhoog. ‘Men zag dat wij klantvriende
lijk waren. Mensen voelden zich welkom en

Uitbreiding van de winkel
‘In 1974 wilden we van huur naar koop maar
dat wilde niet lukken. Ik zag in het vakblad dat
de zaak van de buurman te koop was. Ik heb
toen aan de huurbaas vertelt dat ik het andere
pand wilde kopen en zijn pand als magazijn
wilde gaan gebruiken. Dat vond hij niet leuk en
hij heeft toen alsnog het pand aan ons

verkocht. Het andere pand van de
familie Bosma heb ik toen gekocht om
er één pand van te maken. We wilden
net beginnen met het nieuwe deel toen
de nieuwe koeling in de fik ging. Dat
was verschrikkelijk. Iedereen uit de
buurt heeft toen geholpen met het
schoonmaken van de roet.’
Dochter Bianca werd in 1969 geboren
en zoon Wijnand in 1972. Ben vertelt
trots dat Toos nog volop aan het werk
was in de winkel toen ze hoogzwanger
was. ‘Klanten hadden het niet door dat
ze hoogzwanger was, omdat ze door
bleef werken. Nadat ze Bianca had
gekregen stond ze een paar dagen later
gewoon weer in de winkel. En bij de
geboorte van Wijnand hingen we een
kaartje bij de kassa met de tekst ‘Bianca
heeft een broertje genaamd Wijnand’.
De mensen dachten dat het een
nieuwe fles wijn was. Men had niet eens
gezien dat ze hoogzwanger was.’ Toos
kreeg in het huishouden hulp van een
meisje dat op de kinderen paste.

Er waren tegenslagen, maar daar
hebben ze zich nooit door laten
ontmoedigen. De diverse inbraken en
winkeldiefstallen hebben voor de
nodige chaos gezorgd. Ook de invoe
ring van de euro en de nieuwe kassa’s
waren hele operaties. ‘Maar we zijn
nuchter en laten ons niet ontmoedig
den. We lopen niet te koop met onze
zorgen.’
Familie
Ze vinden het heel fijn dat de kinderen
(Bianca, Wijnand en ook schoonzoon
Ben) de winkel hebben overgenomen.
‘Bianca werkte na school vaak mee in
de winkel. Wijnand heeft ook in andere
zaken gewerkt. Dat moest hij van ons
doen, om te kijken hoe het bij een
ander ging, net zoals ik dat vroeger heb
gedaan bij mijn broers.’ Over schoon
zoon Ben vertellen ze dat ze het ook
echt getroffen hebben.
Toen de kinderen steeds meer in de
zaak hielpen, ging het echtpaar wat
vaker op vakantie en zijn ze samen op
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dansles gegaan. Bij bijzondere
gelegenheden zijn ze ook met de
kinderen en kleinkinderen op vakantie
geweest.
In 2003 hebben ‘pa en ma Manders’ de
zaak aan de kinderen verkocht. ‘We
wilden in die tijd graag de woningen
boven de winkel verbouwen. Daarom
kwam het idee om zelf ook te verhui
zen. Schoonzoon Ben vroeg of we hun
huis niet mooi vonden. ‘Als je wilt kun je
het kopen, want wij hebben wat anders
aan de overkant’, vertelde hij. De
achtertuin van Ben en Bianca grenst
zowat aan de tuin van meneer en

mevrouw Manders. De kleinkinderen
kwamen vaak aanhuppelen om
spelletjes te doen met opa en oma.
Toos: ‘Vroeger deed Ben op zater
dagavond tot laat nog de boekhou
ding. Nu hebben we geen zorgen en
geen vaste taken. We kunnen gaan
wanneer we willen. We doen gewoon
wat we kunnen. Maar we doen nog veel
en dat wordt erg gewaardeerd.’ Ze
zullen niet snel stoppen met werken,
ondanks hun leeftijd. Ben: ‘Als je
gezond bent, waarom niet? Ik ben
iedere dag een aantal uur in de winkel
te vinden. Zin heb ik altijd. En ik ga nog
altijd naar de bloemen- en planten
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veiling. Het is heel mooi om te zien hoe
we stap voor stap zijn uitgebreid. Dat is
iets om trots op te zijn. De winkel is
steeds meer een ontmoetingscentrum
geworden.’ En dat zal het, zo denken wij,
de komende vijftig jaar ook nog zijn.
Astrid de Winther en Jesse Reith

Oud wijkbewoner Harry Polman kijkt terug in de tijd Deel 2

Herinneringen aan de Vivo
op het Beethovenpleintje
De Coop zelfbedieningswinkel van de Familie Manders
bestaat 50 jaar. Daarvoor werd de toenmalige Vivo winkel
bestierd door “Meneer van de Beld”. Zo werd hij eerbiedig
genoemd in ons gezin. Mijn vader kwam namelijk
regelmatig bij hem over de vloer vanwege zijn beroep als
vertegenwoordiger bij de firma Anderson: een grossier in
koekjes, snoep, suikerwerken en allerlei andere lekkere
dingen.
De winkel zat in het eerste pand links van de bakker, gezien
vanaf de groentenwinkel van (Harry) Krijgsman, tevens
gevreesd keeper van het eerste elftal van VDZ. Meneer van
de Beld verkocht zijn zaak en voor hem in de plaats kwam
de familie Manders. Eerst in het oorspronkelijke pand maar
uiteindelijk ook in het pand er naast. Hier zat volgens mij
een slijter (en daarnaast een drogist?). Daarnaast zat nog
een groentenboer(-in) met zoons en als laatste in de rij
Noppers.
Boodschappenwagentje
Iedere zaterdag kwamen wij trouw de boodschappen
doen. Altijd vechten om wie er met het boodschappen
wagentje mocht lopen. Die stonden buiten geparkeerd bij
het fietsenrek. Door de rechter deur ging je naar binnen en
na een meter of 15 – 20 maakte je een bocht van 180º en
liep je weer naar voren waar de kassa stond. Ongeveer
halverwege de heenweg was rechts een toonbank waar je
vleeswaar kon laten snijden, in de bocht stonden de zuivel
en de groenten. Hier kon je ook je statiegeldflessen
inleveren. De overige waren stonden in vier rijen schappen,
links en rechts van het pad door de winkel. Het wagentje
vulde zich met blikjes, pakjes, zakjes, flessen, losse dingen

en als de lijst was afgewerkt naar de kassa. Daar zat meestal
mevrouw Manders.
Sparen en folderen
De Vivo had net als de Gruijter acties. Je kon bijvoorbeeld
voor stripbladen sparen. Of dat met bonnetjes of
stempeltjes ging weet ik niet meer, maar had je er genoeg
dan ging je bijvoorbeeld met een nieuwe aflevering
verhalen van de Thunderbirds naar huis. Ik heb ze nog
allemaal!
Aan de familie Manders heb ik mijn eerste betaalde baantje
te danken. Foldertjes rondbrengen op Alteveer. Op een dag
werd ik onaangenaam verrast met de mededeling dat mijn
vader een klusje voor mij had geregeld. Folderen op
Alteveer. Dat moest op woensdag gebeuren, omdat op
donderdag de aanbiedingen van kracht werden. Direct na
schooltijd iets eten en dan de foldertjes ophalen en in de
bussen doen. Alle brievenbussen tussen Bachlaan en
Diepenbrocklaan moesten worden voorzien. Wat was
Alteveer groot. Je liep je het leplazerus. Vooral in stukken
waar ieder huis op een eigen stuk grond was gebouwd.
Oprit op, oprit af. Voor zover ik het mij kan herinneren heb ik
dit een aantal keren gedaan en toen was ik er klaar mee.
Zeer waarschijnlijk ook omdat ik Het Vrije Volk ben gaan
bezorgen. (wellicht later meer over mijn krantentijd)
Ik heb nog even op Google gekeken en zie dat er inmiddels
en heel Coop-imperium is gevestigd op het pleintje. Tijden
veranderen.
Harry Polman

Muziek in de Tuin

2018

In de vorige Craneveer lieten we al
voorzichtig van ons horen..., inmiddels
zijn we al heel wat stappen verder
met de organisatie van de alweer
derde editie van Muziek in de Tuin,
het zomerse buurtmuziekfestival van
Alteveer/’t Cranevelt!

aanmeldingen, dus voel je vrij om
aan te sluiten met je tuin als podium
of klim zelf op een van de podia! Ken
je nog muzikanten die zouden willen
optreden? We horen graag van ze.
Meedoen betekent 2x een optreden of
2x gasten ontvangen in je tuin.

We blijven graag in de voetsporen
van de voorgaande twee geslaagde
zomerse muzikale middagen en gaan
weer zorgen voor een gevarieerd
programma: van Country tot Klassiek,
in gevarieerde gastvrije tuinen.
Er heeft zich al een heel aantal
muzikanten en gastvrouwen/-heren
aangemeld en daar zijn we blij mee.

Voor de bezoekers zijn er uiteraard
meer dan 2 optredens te beluisteren!

We gaan uit van 10 optredens en 10
tuinen. Er is nog ruimte voor meer

Hou vrij in je agenda:
Zondag 1 juli
13.00 uur tot 17.00 uur
Wil je je opgeven of heb je er een vraag
over, neem dan contact op met:
Rick van de Zedde. Tel. 0613515700
rickvandezedde@gmail.com
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Regenboog Schilderwerken
Arnhem

TON SUSAN

ambachtelijk schilder
voor al uw schilderwerkzaamheden,
glaszetten, wandafwerking, houtrot vervangen

tonsusan@kpnmail.nl
06-23253284

We starten binnenkort met Fitstroke!
Groepstraining voor mensen die een beroerte hebben gehad.
U kunt bij ons terecht voor:
Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie, Hydrotherapie, Looptraining Claudicationet,
Behandeling van oorsuizen en Oedeemfysiotherapie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mozartstraat 2
6815 CT Arnhem
tel: 026-4433252
info@fysiotherapieveerkracht.nl
wanneer noodzakelijk behandelen wij aan huis
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Het
tweede
stenentijdperk
Al tientallen jaren leven we in een soort
tweede stenen tijdperk. In het eerste
stenen tijdperk gebruikten de mensen
stenen om te jagen of zichzelf te
verdedigen. Mannen konden zich met
kleine scherfjes scheren, vuur werd
gemaakt door op een gewiekste
manier twee stenen tegen elkaar te
slaan en meer van die dingen. In de
loop van de tijd ging men huizen van
steen bouwen, daarna volgden straten,
stoepen en parkeerplaatsen. We willen
nu eenmaal niet door de modder
ploeteren als het geregend heeft, of als
het een tijdje droog is geweest door
stoffige paden. Zo kwam er veel steen
in onze leefomgeving. Alleen
natuurgebieden en privé-tuinen zijn
nog niet versteend. Eh? Privé-tuinen?
Nee dus.
Betegelde tuin of tuin als natuur?
Het schijnt dat alle privé-tuinen in
Nederland bij elkaar de grootte hebben
van 84.000 voetbalvelden. Dat is tien
keer de Veluwe. Allemaal stukjes natuur
die leuk zijn voor vogels, vlinders,
mensen en andere dieren. Alleen
helaas, 44% van die tuinen is betegeld.
Dat ik persoonlijk stenen tuinen bijna
altijd afschuwelijk vind, en een
armoedige uitstraling vind hebben, is
niet van belang. Smaken verschillen en
de mijne doet er niet toe. Maar nogal
wat mensen denken dat het bijhouden
van een tuin veel tijd kost, terwijl dat
vreselijk meevalt. Onze buurman heeft

een bloementuin en veel eenjarige
planten. Hij is constant bezig en vindt
dat fijn. Een andere buurgenoot heeft
van haar voortuin een moestuin
gemaakt. Dat vindt zij leuk en de
boerenkool ziet er prima uit. Wijzelf
hebben, sinds de kinderen de deur uit
zijn, achter ons huis een soort oerwoud
laten ontstaan. Dat stukje bos moeten
we enigszins in toom houden voor een
minimale begaanbaarheid. En dat
vinden wij weer fijn.

“De gemakkelijkste
manier is je tuin
ontstenen”
Bodembedekkers
Maar als je absoluut niet van tuinieren
houdt, geen tijd hebt of niets met
natuur hebt, en desondanks op
Alteveer of Cranevelt woont, dan kun je
je erf laten begroeien met een bodem
bedekker die ook ’s winters groen is. Er
zijn diverse soorten, bijvoorbeeld
kleine maagdenpalm. Eenmaal geplant
hoef je er nooit meer naar om te kijken
en er komen nog bloemetjes aan ook.
Onkruid krijgt geen kans en het water
verdwijnt in de aarde. En daar gaat het
om. Een tuin met planten, struiken en
bomen neemt water op, terwijl bij een
versteende tuin een regenbui zo het
riool in loopt dat toch al overbelast is.

Er zijn gemeenten die hun burgers
actief stimuleren het riool te ontzien
door onder meer hun tuin te ontstenen.
Met dat stimuleren is de gemeente
Arnhem in de Geitenkamp begonnen.
Misschien is het slim en handig als
bewoners van Alteveer en Cranevelt
beseffen dat niet lang geleden onze
wijken nog natuurgebieden waren en
dat de resten van die natuur diezelfde
wijken zo aantrekkelijk maken om in te
wonen.
Afvoer regenwater
Maar belangrijker nog is de afvoer van
regenwater, want mensenkinderen,
wat heeft het veel geregend de
afgelopen tijd! Naast veel zon in de
zomer (niet vergeten) waren de
stortbuien talrijk en soms indrukwek
kend. Nederlandse gemeenten hebben
de verplichting ervoor te zorgen dat al
dat water via de riolering wordt
afgevoerd. Rapporten, krantenartike
len en televisieprogramma’s tonen aan
dat dit geen eenvoudige opgave is.
Eigenlijk vraagt de afvoer van hemel
water om grotere systemen, maar die
zijn er niet zo een twee drie. Zou het
niet mooi zijn, vroeg ik mij af, als
burgers, wij dus, hierbij helpen? Ons
steentje bijdragen, zal ik maar zeggen.
De gemakkelijkste manier is je tuin
ontstenen!
Margo Klijn
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Wasto Service:

al uw textiel
verzorging
Strongbox
onder één dak gaat weer
ARNHEM – Voor het wassen en stomen van al uw kleding geldt;
vóór 10.00 uur gebracht is dezelfde dag nog ophalen! En ook
uw vloerkleden, alle soorten dekbedden, kussens of leder zijn bij
Wasto natuurlijk in veilige handen.
Mevrouw Belgin
Özkaya is de spil van
dit dynamische bedrijf.
Belgin: ‘Om korte lijnen
met onze klanten te
houden wordt er geen
werk uitbesteed, maar
houdt Wasto het gehele
proces in eigen hand.
Iedere klant kan er zo
van verzekerd zijn, dat
alles altijd correct en
professioneel wordt
verzorgd.’
Belgin Özkaya is
een hardwerkende
ondernemende dame.
Belgin: ‘Als klanten tevreden zijn dan zorgt dat altijd weer voor
nieuwe klanten.’ Een mooi voorbeeld daarvan is een dame uit
Amsterdam die naar Wasto Service Arnhem belde, met het
verzoek een groot kleed van echt bont te reinigen. Haar kleed
durfde zij niet zomaar aan iemand toe te vertrouwen, maar via
Facebook hoorde zij van anderen over hun goede ervaringen
met Wasto Service!
Naast de vele particuliere klanten mag Wasto Service ook veel
bedrijven tot haar klantenkring rekenen. Scholen, instellingen,
hotels, Wasto Service is voor hen hét vertrouwde adres.
Belgin: ‘En we groeien door. Daarom hebben we plaats voor
een allround stomerijmedewerker/ster. Ook hebben we weer
geïnvesteerd in een nieuwe machine waarmee we nog beter
resultaat kunnen behalen dan met chemisch reinigen. Deze
machine reinigt milieuvriendelijk en geeft geen na-geur.’ Schoon
en fris wasgoed, zonder zorgen?
Neem contact op met

Wasto Service
Telefoon: 026 4451261
www.wastowasserettearnhem.nl
Oremusplein 3 Arnhem

een voor
stelling
maken!
Thema:
1001 nacht

In 2016 was de cowboyvoorstelling Strongbox
een groot succes. De repetitie- en bouwperiode
waren erg leuk om te doen en de voorstelling
voor alle leeftijden, die gemaakt was voor de
buurt door de buurtbewoners, werd goed
ontvangen bij de bijna 600 bezoekers.
Het was zo’n succes dat we dit in 2018 nog eens
willen gaan doen.

Strongbox neemt het initiatief voor een nieuwe
voorstelling waarvan de naam nog geheim
is. Maar al wel is duidelijk dat we het gaan
zoeken in de sfeer van Duizend-en-een-nacht.
Geen paarden dit keer, maar kamelen. En geen
cowboyhoeden, maar tulbanden!
We weten nog niet wie er van de vorige ploeg
weer mee doet, maar er is ook zeker ruimte voor
uitbreiding. We zoeken spelers, muzikanten en
decorbouwers. Hans Assink is initiatiefnemer
en hij heeft Let Bisschop gevraagd als mederegisseur.
In januari starten we met de voorbereidingen
en de repetities. Gezamenlijk bepalen we op
welke dag in de week de repetitieavond zal gaan
plaatsvinden afhankelijk van de mogelijkheden
van de repetitieruimte.
De voorstelling zal in september 2018 in een
weekend gaan plaatsvinden.
Wie doet er dit keer (weer) mee?
Als je wilt meedoen, stuur dan z.s.m. een mail
naar Hans Assink, j.assink@zonnet.nl.
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COLUMN ACUPUNCTUUR DEZE KEER: ACUPUNCTUUR EN UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Regelmatig krijg ik in de praktijk de
vraag wat nou de beste ziektekostenverzekering is. Dat is een vraag
die niet eenduidig te beantwoorden
is. Er lijkt heel veel keuze te zijn
waardoor de men al snel bang is
om de verkeerde keuze te maken.
Het loont in ieder geval wel de
moeite om te kijken naar de kosten
die je zou willen maken of die je
verwacht te moeten maken.
Veel mensen willen ook een traject
ingaan om zichzelf fysiek of mentaal
te verbeteren. Acupunctuur kan
daar een belangrijke rol in spelen,
hou daar dan rekening meet bij de
keuze van de aanvulling.
Overstappen of aanpassen van de
polis is heel eenvoudig en een paar
tientjes minder premie betalen per
maand is toch weer een paar honderd euro per jaar!
De basisverzekering is wettelijk
overal hetzelfde, dan is er in de
praktijk niet veel verschil en kun je
voor de goedkoopste kiezen. Kies
je voor een aanvullend pakket dan

is het belangrijk de dekking die geboden wordt goed te bekijken. Sluit
die aan bij je wensen en behoeften?
Zit er niet teveel in het pakket?
Worden de gewenste behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed?
En wat is het maximum bedrag wat
per jaar of per dag gedeclareerd kan
worden? Het blijkt dat met name
bij de dagvergoedingen door de
verzekeraars beknibbeld wordt. Met
name VGZ heeft bij een van haar
dochters de dagvergoeding voor
alternatieve geneeswijzen teruggebracht naar ongeveer de helft van
het marktconforme bedrag. Wees
daar dus alert op.
In deze tijd van het jaar is het verstandig om even te checken of je
nog recht op vergoeding hebt. Als
je van plan bent op korte termijn
klachten aan te pakken of een kuur
te ondergaan is het wellicht een
goed idee om daar dit jaar nog mee
te beginnen. In december heb ik nog
ruimte, maar de agenda loopt snel
vol.

Wilt u hier meer over weten, of wilt
u weten wat acupunctuur voor u kan
betekenen, neem dan gerust contact
op met:
Bas van der Togt
Acupunctuurpraktijk van der Togt
Sweelincklaan 42
telefoon 0654-604004
email: acupunctuur@online.nl
www.acupunctuur-vandertogt.nl
www.cosmetische-acupunctuur.nl
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25

Zondag
25 maart
paaseieren
zoeken

Nog helpers
gezocht!

Hoewel de winter nog lang niet
voorbij is en ik gisteren kinderen
hoorde overleggen over de carnavals
kostuums die ze willen gaan dragen,
zijn de voorbereidingen voor het
paaseieren zoeken ook al weer aan de
gang. Op zondag 25 maart gaan we
weer paaseieren verstoppen in het
Nederlands Openluchtmuseum.
Dat kan alleen maar als er genoeg
vrijwilligers zijn die die dag willen
helpen. We kunnen gelukkig voor een
deel rekenen op helpers uit eerdere
jaren, maar er is ook altijd behoefte
aan wat nieuwe helpers. Jongeren
mogen vanaf 12 jaar mee helpen met
verstoppen van de eieren en hazen, of
het uitzetten van een speurtocht. Nog
jongere kinderen mogen ook helpen,
maar dan alleen als ook één van de
ouders meehelpt met het kind. Om het
hele evenement in goede banen te
leiden zijn er ongeveer 30 vrijwil
ligers nodig. Geeft u zich dit jaar ook
daarvoor op? bestuur@craneveer.nl
De inschrijving zal dit jaar anders
verlopen dan andere jaren. Zodra
daarover meer bekend is, leest u het
in de volgende Craneveer of op de
posters op diverse plekken in de wijk.
Groet,
Marjan van Roon

Van brief
Beste Denker,
Naar goed gebruik zou ik deze eerste brief van 2018 moeten beginnen met de
opmerking “de beste wensen!”. Ik twijfel echter of ik dat moet doen. Natuurlijk
niet omdat ik jou niet het beste wens. Maar met ‘de beste wensen’ wens je iemand
helemaal niet het beste. Dan zou het zou het zijn “(ik wil je) het beste wensen”. Nee,
‘de beste wensen’ is een blanco wens. In te vullen door de ontvanger. Kies jij wat voor
jouw de beste wensen zijn. En dat wens ik je toe. Wat het ook is. ‘De beste wensen’ is
eigenlijk de cadeaubon onder de wensen. Goed bedoeld, natuurlijk, maar wel een
blijk dat je niet weet waar je de ander een plezier mee doet. Of niet de tijd of moeite
wil nemen om dit te bedenken. Daar kan ik bij jou natuurlijk niet mee aankomen. Ik
weet tenslotte best wat ik een denker moet wensen. Ik wens je om te beginnen een
open, onbevangen blik. Goed denken begint zonder vooroordelen, of, zoals Socrates
zei: ware kennis is te weten dat je niets weet. Daarnaast wens ik je tijd en rust om te
denken. Stress en drukte blokkeren het echte goede denken. Tot slot wens ik je veel
stof tot nadenken. Opdat het denken nooit zal stoppen, en Le Penseur altijd is; immers,
om ook Descartes er maar bij te halen: cogito, ergo sum!
Gelukkig is stof tot nadenken overal te vinden. En mocht je nog eens willen nadenken
over zaken uit onze mooie wijk dan is Nextdoor een aanrader. Nextdoor is een online
platform voor contact met de mensen in je buurt. Met een app voor je telefoon en
tablet natuurlijk. In onze wijk wordt er driftig genextdoord (als in ‘ik nextdoor’, ‘hij
nexdoort’ etc.). Er gaan spullen rond, hulpvragen worden uitgezet en beantwoord,
gevonden voorwerpen en loslopende dieren vinden zo hun eigenaar weer terug. En af
en toe spuit (van ‘spuien’, niet van ‘spuiten’) iemand zijn ongenoegen. Over loslopende
honden, niet sneeuwvrij gemaakte stoepen, zwerfafval, dat soort dingen. En daar
reageren dan weer mensen op. Waar dan weer mensen op reageren, etc. Zoals we dat
gewend zijn van Twitter en internetfora, maar dan lekker lokaal en over herkenbare
dingen. Behalve nuttig ook erg interessant voor de plaatselijke denkers en dromers.
Ik let de komende tijd extra goed op of ik jouw naam voorbij zie komen bij de nieuwe
leden.
Laat ik het afronden met het Leitmotiv van onze briefwisseling het afgelopen jaar:
het pand van de fietsenmaker op het Beethovenplein. In mijn vorige brief vroeg ik me
af of we hier nog over zouden schrijven. En ik had de brief nog maar net verzonden
toen ik hoorde dat ‘t Hoekje wisselt van hoekje! Misschien dat we hierna nog één
keer schrijven over hoe het geworden is? Dan gaan we ons daarna op een ander
pand richten. En ik weet al welke! Ik zag deze week dat Foto Cranevelt (sinds 1964)
binnenkort gaat sluiten. De vraag is wat daar nu in gaat komen. Het is wel een mooi
plekje voor een café met terras…
Kortom, meer dan genoeg om over na te denken!
Salut!
De Dromer
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naar brief…
Beste Dromer,
Bedankt voor “de beste wensen”. Jij vanzelfsprekend ook “de allerbeste wensen” voor het nieuwe
jaar. Viel het je op ? Ik dacht: ik stuur je gewoon de overtreffende trap van “beste wensen”, wat op
zich raar is, want wat kan er nou eigenlijk beter zijn dan de beste wensen. De beste is toch al de
beste. Wie of wat is er nou beter dan de beste ? Als je de beste bent, ben je toch gewoon de beste.
Maar goed het woord “allerbeste” bestaat gewoon in de Nederlandse taal en dus bestaat het ook
om iemand “de allerbeste wensen” te wensen. Ergens en in beginsel, is dat dus echt beter dan
de beste wensen, de allerbeste wensen... Dus bij deze: “de allerbeste wensen” voor jou en voor
eenieder jou dierbaar en nabij. Moge het allerbeste jullie toekomen.
Dan even terug naar jouw relaas van bevindingen aangaande Nextdoor. Ik ken het (nog) niet,
maar mogelijk zal ik jouw advies eerdaags ter harte nemen en ook lid worden hiervan. Ik twijfel
alleen wel, want bij mij in de buurt in de wijk, hebben wij een “straat-app”. Vergelijkbaar met
Nextdoor, denk ik, maar dan eigenlijk nog een micro-niveautje kleiner. Dingen die hierop de
laatste tijd voorbij zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld: zoekgeraakte huisdieren, wie weet een
goede tandarts of kapper, ambtelijke stukken over de plaatsing van de afvalcontainers in de
straat, uitnodigingen voor een muziekuitvoering, nieuwjaarsborrel of kerstgezang, oproep
voor spullen te lenen, of ter overname aangeboden, problemen met Ziggo, gelukkig nieuwjaar
(de beste wensen...), vakantiefoto’s van straatbewoners op vakantie in Nepal, foto’s van
zelfgemaakte appel beignets, een oproep voor cacao-poeder om chocolademelk te maken,
gevonden voorwerpen in de straat (leesbril, fietssleutel) of een verhuisbericht, om je maar even
een beeld te geven... Ik denk dat dit soort initiatieven toch voortkomen uit de globalisering.
Mensen zoeken veiligheid nabij, de wereld is te groot, mensen zijn op zoek naar sociale cohesie.
Ook bij ons in de wijk...
En dat laatste brengt me nou precies op jouw constatering en suggestie aangaande Foto
Cranevelt. Wat zou het inderdaad mooi zijn - juist in het perspectief van die sociale cohesie dat er een heus en echt ‘wijkcafé’ bij ons in de buurt zou komen. Is inderdaad een uítstekende
plek daarvoor. Ik zelf denk dan aan een klein bistro-achtig tentje, een soort eetcafé zeg maar,
met rondom een mooi terras waar je lekker buiten kan zitten, als het weer er zich voor leent of
bijvoorbeeld op zo’n heerlijke zwoele zomeravond. Misschien nog een klein speeltuintje erbij,
waar kinderen uit de buurt dan fijn kunnen spelen, terwijl de ouders rustig genieten van een
drankje aldaar. Hoeft helemaal geen sterrenrestaurant te zijn, een eenvoudige, gevarieerde, en
vooral lekkere menukaart is al meer dan voldoende, zowel voor lunch als avondeten en zowel
voor jong als oud. Voor onze kinderen uit de buurt, moet er natuurlijk ook wel een pannenkoekje
op het menu staan, begrijp je wel. Mooie droom hé, vind je niet ? Ik denk eerlijk gezegd echt dat
er behoefte is aan zoiets, bij ons in de wijk.
Ik heb hier al wel eens over nagedacht, hoe je zoiets dan zou kunnen organiseren. Ik weet
bijvoorbeeld dat in andere steden, buurten en wijken bewoners zelf wel eens het initiatief
hiertoe hebben genomen. Onder de bezielende leiding van een horeca-tijger met véél ervaring
en met hulp van de bewoners, ter ondersteuning. Zou zoiets ook bij ons in de wijk kunnen, vraag
ik me dan af ? Zou er eventueel zo’n horeca-tijger bij ons in de wijk wonen, die deze handschoen
kan én wil oppakken? Weet jij misschien iemand ?
Gegroet,
De denker....

Arnhem
helpt
Arnhem,
help je
mee?
Op 7 april gaan we voor
Stichting Leergeld, de
Kledingbank en de
Speelstoet weer het
volgende inzamelen:
• Kleding
• Speelgoed
• Fietsen
• iPads/tablets en oude
telefoons
Dit doen we die dag tussen
11 en 16 uur in het Crane
veer gebouw op de
Viottastraat.
We zijn nog op zoek naar
mensen die een of twee
uurtjes mee willen helpen.
Vele handen maken licht
werk!
Doe jij mee? Je kunt contact
opnemen met Karin
Kalthoff, 0612890361
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Muziek bij de
Buren 2017
10 december - Zware sneeuwval
maakte de omgeving wel mooi maar
we vreesden direct dat het invloed zou
hebben op het aantal bezoekers. Er
werd overal in het land gewaarschuwd
voor code rood terwijl wij (Jet en ik)
binnen zaten te zweten voor ons
eerste optreden. Samen hadden
we alles klaargezet en voorbereid.
Een gespannen sfeer in de kamer en
nog een laatste keer het repertoire
doornemen.
Jet en ik kennen elkaar al ons hele leven
maar sinds deze zomer zijn we pas
serieus samen muziek gaan maken. De
aanleiding hiervoor was mijn vaders
vijftigste verjaardag. Speciaal voor
hem maakten we een liedje met een
video erbij om hem een onvergetelijk
cadeau te geven. Het liedje was een
succes en we besloten om mee te doen
aan Muziek bij de Buren. Daarvoor
moesten we echter wel een repertoire
hebben en dus gingen we hard aan het
werk. Uiteindelijk kwamen we uit op
zeven liedjes met als toegift ‘Pieter’, het
nummer waar het allemaal mee begon.
De sneeuw bleef maar vallen. Zou er
wel publiek komen? Gelukkig hadden
toch een paar mensen de sneeuw
overwonnen en zij werden getrakteerd
op het allereerste optreden van Jet &
Femke. Ons uiteindelijke repertoire

bestond uit drie covers en vijf eigen
liedjes. Onder het genot van een kopje
koffie kregen ze een privéoptreden
voorgeschoteld.
De magie van Muziek bij de Buren is dat
het niet speciaal gaat om een bomvolle
ruimte. Natuurlijk is het fijn als het
drukker is maar als er maar een paar
mensen zitten dan krijgt het optreden
een intieme sfeer en niet, zoals in een
bijna lege zaal, dat je het gevoel hebt
dat je voor noppes optreedt.
Bij het tweede en derde optreden
waren er wel wat meer mensen maar
het bleef rustig. Vriendinnen belden
af omdat er geen bussen reden, van
andere huiskamers hoorden we dat
het de band niet gelukt was om hun
bestemming te bereiken. Toch bleef de
sfeer goed dankzij de bezoekers die wel
de moeite hadden genomen de zware
tocht door de sneeuw te doorstaan. Het
was een geweldige ervaring en hopelijk
volgt er meer.

10 december was een bijzondere dag
want de sneeuw kwam vroeg deze
winter en de bandleden van “Kings of
Wellness” kwamen voor Muziek bij de
Buren die dag nog wel de wijk in, maar
het was zeer de vraag of ze aan het eind
van de dag nog wel terug naar huis
konden.
Een dikke sneeuwlaag en een
straffe wind zorgden ervoor dat de
ingesneeuwde band voor een erg klein
publiek optrad op de Diepenbrocklaan.
Waar het huis en de muzikanten vorig
jaar veel publiek trokken, kwamen er nu
door de weersomstandigheden maar
weinig mensen op af. Daardoor had het
concert meer weg van een repetitie.
Samen met de aanhang van de band
werd het een hele fijne, gezellige dag.
Het werd een intiem concert van een
band bestaande uit vier man die elkaar
al jaren kennen en elkaar in de muziek
goed aanvoelen en met zichtbaar
plezier samenspelen. Aan het eind van
de dag zijn de auto’s uitgegraven en
kon iedereen huiswaarts.
Jacqueline Marée

Femke
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Boek ‘Dit is ons Arnhem’ door wijkbewoner Thijs Löwenthal
Het eerste idee voor het boek bestond
al sinds eind 2015. De uitgever
(Boekenbrouwers) vroeg mij om samen
met fotograaf John Voermans een boek
samen te stellen met daarin Arnhemse
verhalen en situaties van vroeger en

nu. Dit naar aanleiding van de rubriek
‘veranderd’ in een Bennekomse
glossy, waarin zij een foto van vroeger
tegenover een foto van precies
dezelfde situatie in de huidige tijd
plaatsten. Dit concept wilden zij voor
Arnhem graag vertalen naar
een mooi boek. Ze waren op
zoek naar een Arnhemmer
die het boek wilde en kon
schrijven. Zo kwamen ze
bij mij terecht. Ik heb twee
communicatieopleidingen
gedaan en daarbij een
minor (sport)journalistiek.
Daarnaast heb ik een tijdje
artikelen geschreven voor
het supportersmagazine
van Vitesse ‘Zwart op
Geel’. Tijdens mijn eerste
kennismaking met de

uitgevers heb ik ze dit verteld. Ik denk dat ze mij
daarom hebben benaderd, maar ik heb het ze
eerlijk gezegd nooit echt concreet gevraagd.
Ik heb de opdracht met beide handen
aangegrepen en inmiddels ligt er een mooi
boek. Uiteindelijk is het ook wel iets meer
geworden dan een statisch overzicht van oud
vs. nieuw foto’s.
Fotograaf John Voermans (ook een Arnhem
mer) kende ik al langer. Hij maakt nagenoeg
alle foto’s voor de Bennekomse glossy. Hij
maakte de foto’s, ik schreef de teksten. We
begonnen eraan en maakten al snel de eerste
verhalen, maar door verschillende oorzaken
heeft het proces een tijdje stil gelegen. Vanaf
april 2017 zijn we weer hard aan de slag
gegaan en op 9 november overhandigden
wij in Boekhandel Hijman Ongerijmd het
eerste exemplaar van ‘Dit is ons Arnhem’ aan
burgemeester Marcouch. Voor het boek werkte
ik naast John, samen met een vormgeefster

Plaats van
Ontmoetingen
werd gehouden. De winkel waar het
hierom gaat staat op de hoek van de
Varkensstraat. Een paar jaar geleden
ontdekten we dat de eigenaar van het
pand in 1832 een grutter was. Later
bleek er ook een grutmolen te zijn
geweest. Mijn nieuwsgierigheid was
gewekt. Wie zouden daar in de loop van
de tijd hebben gewoond? Wat lazen zij,
als ze al konden lezen?
Grote Oord als leidraad voor
geschiedenisboek
Het resultaat is een persoonlijk (niet
privé!) geschiedenisboek over Arnhem

In het boek staan naast oud vs. nieuw-foto’s
ook elf portretten van markante (oud-)
Arnhemmers. Zij vertellen over hun favoriete
plek in de stad en over de rol die Arnhem
in hun leven speelt, of heeft gespeeld.
Thijs Löwenthal, burgemeester Marcouch en John Voermans

Vanzelfsprekend denk je bij de selectie
van geïnterviewden ook aan mensen
uit je eigen omgeving. In mijn geval dus
ook Alteveer-Cranevelt, de wijk waar
ik ben opgegroeid en waar ik (weer)
woon. Zo kwamen we bijvoorbeeld uit
bij voormalig Nederlands kampioene
Living Statues Hermine van der Burgt.
Ik kende Hermine persoonlijk eigenlijk
niet, maar wist wel wat zij deed.
Hetzelfde geldt voor Alex van Hooff,
directeur van van Burgers’ Zoo. Dat ook
actrice Margreet Blanken bij ons in de
wijk woont, wist ik eerlijk gezegd niet,
maar leuk is dat natuurlijk wel!

‘het pleintje’ aan de Beethovenlaan
vlak na de Tweede Wereldoorlog
tot aan een 90 jaar oude luchtfoto
van VDZ. Uiteindelijk heeft uit onze
wijk helaas alleen een foto van het
Gemeenteziekenhuis uit 1935 het boek
gehaald, maar als je eens tijd over hebt,
neem vooral een kijkje in het archief.

De oude (vooroorlogse) foto’s komen
uit het Gelders Archief. In de zoektocht
naar interessant historisch beeld
kwamen ook veel prachtige foto’s
van plekken in onze wijk voorbij. Van

Thijs Löwenthal

Het boek is verkrijgbaar in de
Arnhemse boekhandels en online,
maar bijvoorbeeld ook in de
museumwinkel van het Openlucht
museum en in de Zoo Shop in Burgers’
Zoo.

Duitse militairen plunderen de
winkel van Van Sloten

protestanten waren aan de winnende hand
en een dergelijke overwinning moest worden
voorkomen. Tevergeefs. Na een affaire in de
Eusebiuskerk vluchtte Kanis naar Huissen, dat
als onderdeel van het hertogdom Kleef altijd
rooms-katholiek was gebleven.

Over de geschiedenis van Arnhem zijn al heel wat boeken gepubli
ceerd: over de stad, over wijken, straten, gebouwen en personen,
door de eeuwen heen of over een tijdvak. Onze wijkgenoot Margo
Klijn presenteerde eind vorig jaar Plaats van Ontmoetingen. De
geschiedenis van Grote Oord 15 te Arnhem (1482-2017). De redactie
van Craneveer vroeg haar iets over haar boek te vertellen.
Wij zijn thuis hartstochtelijke lezers
en zijn daarom nogal eens te vinden
in een boekenzaak. Je treft in zo’n
kleine compacte ruimte de hele
wereld aan. De hoeveelheid echte
boekwinkels zijn in de loop van de
jaren geminimaliseerd. In Arnhem zijn
er nog twee, waarvan een helemaal
onafhankelijk, namelijk Hijman
Ongerijmd aan de Grote Oord 15. Voor
wie de Grote Oord niets zegt: het is
een kleine straat (kort eigenlijk) die in
het verlengde ligt van de Jansstraat.
In de vroege middeleeuwen was de
Grote Oord een groot plein waar markt

en met historicus Jan de Vries (inhoudelijke
eindredactie), die onder andere de website
Arneym.nl beheert.

met het pand als middelpunt. De eerst
bekende eigenaar van wat toen een woonhuis
was, was een bestuurder in dienst van de
hertog van Gelre. Een verkoopakte van 1482
vermeldt de naam Wichman van Eymeren. Dat
wordt het begin van mijn boek. Het was voor
mij een verrassing dat het pand zo oud was.
Het heeft dan ook diverse verbouwingen en
moderniseringen ondergaan, en tegen het
einde van de vijftiende eeuw zal de Grote Oord
al aardig zijn volgebouwd.
Een latere bestuurder, Otto Kanis - denk aan
Canisius - werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog
uit Nijmegen gehaald ter versterking van het
rooms-katholieke karakter van de stad. De

Kruidenier
Vanaf het einde van de zeventiende eeuw (in
1684) was er zo’n anderhalve eeuw lang op
de hoek van de Grote Oord / Varkensstraat
een grutterij. ‘Wat zijn grutjes eigenlijk?’ was
een veel gestelde vraag. Een kort antwoord
is dat het geen graan, en dus glutenvrij is. In
de achttiende eeuw maakt het boek kleine
uitstapjes naar de grote wereld, naar lezen
en schrijven. Maar altijd kom ik weer terug
op de Grote Oord. Na de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) krijgen steeds meer huishoudens
elektrisch licht, wat het lezen zeker zal hebben
gestimuleerd en in de binnenstad kwamen
winkels met verlichte etalages. Van 1934 tot
1944 was er een kruidenier aan de Grote Oord
gevestigd, geen zelfbedienings-zaak zoals
onze supermarkt aan het Beethovenplein,
maar een zaak voor ‘comestibles en koloniale

waren’, de firma Van Sloten, die ook
aan de Lawick van Pabststraat een
winkel had. De eigenaar van het
pand - dat was niet de kruidenier
- geloofde tijdens de Slag om
Arnhem en de evacuatieperiode
nog in de overwinning van de
Duitse bezetter.
Familie Heijman
Inmiddels was de familie Hijman
in Arnhem een boekenzaak
begonnen (in 1895), eerst aan
de Broerenstraat, in die tijd
nog een echte winkelstraat, en
vier jaar later aan de Koningstraat.
Toen de geallieerden in 1945 de
stad binnentrokken werd het net
gemoderniseerde pand van Hijman
verwoest. Na de oorlog bleek dat Simon
en Adele Hijman in Auschwitz om
het leven waren gebracht. Hun zoon
en dochter hadden de bezetting en
vervolging door onderduik overleefd.
De gemeente bood winkeliers die hun
zaak door oorlogshandelingen waren

kwijtgeraakt, een ander pand aan. Ook
aan Rudolf en Annie Hijman. Zo konden
zij verder met hun leven en werk en
kwamen de geschiedenis van een
boekenzaak en die van het pand aan de
Grote Oord bij elkaar.
Margo Klijn
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Dat er maar flink
ingeleverd mag
worden!

Colofon

Het kan u niet ontgaan zijn: sinds kort sponsort Coop Alteveer
Stichting Buurtfeest met de lege flessen actie. Alle opbreng
sten van de lege flessen die gedoneerd worden bij onze lokale
super, worden door de Coop verdubbeld! Coop Alteveer is bij
de organisatie van ons buurtfeest altijd een trouwe partner;
zij sponsort het Buurtfeest al vanaf het begin en ondersteunt
ons met de inkoop van alle producten. Wij zijn dan ook erg blij
met deze extra actie en ik kan u verzekeren: De sponsoring is
nog nooit zo vroeg begonnen! J

Lieke Camerik • Algemeen

Het laatste buurtfeest was op 8 en 9 september 2017. Met
meerdere bands, meerdere dagen en nieuwe activiteiten
(yogales, familiefilm en extra lekker eten) hebben wij ons
best gedaan om het buurtfeest te vernieuwen. We hebben dit
jaar ook afscheid genomen van een paar trouwe organisato
ren, na een aantal jaren in de organisatie vinden zij het tijd
om het stokje door te geven. Wij willen hen bedanken voor de
jarenlange inzet!!
Het volgende buurtfeest zal in september 2019 plaatsvinden,
nog genoeg tijd om na te denken over mooie thema’s, activi
teiten en zeepkisten! Volgend jaar zullen wij in januari de
organisatie weer gaan opstarten. Er is nog ruimte in het
organisatieteam, dus voel je vrij om je aan te melden! Stuur
een mail naar buurtfeest@craneveer.nl en we zullen contact
met je opnemen.
Met vriendelijke groeten van Bas Wildeman
namens Stichting Buurtfeest

Stoppen met stappenteller,
kom naar Bodyfit!
Stop met de stappenteller, omdat die onbetrouwbaar is, maar
ook van weinig nut. Zinvol is dagelijks lopen en fietsen en niet
te vergeten je lichaam in een goede conditie houden. Dit kan bij
BODYFIT CRANEVEER.
Op woensdagavond wordt er getraind in sporthal Craneveer.
Onder deskundige leiding van Anita worden de spieren
getraind en het lichaam soepel gehouden. Dit in een gezellige
en ongedwongen sfeer met afwisselende oefeningen en
muziekstijlen.
In het nieuwe jaar is er nog ruimte voor nieuwe leden.
Kom voor een gratis proefles. Ieder woensdagavond van 20.00
tot 21.00 uur. Locatie sporthal Craneveer. Prijs € 102,50 per jaar.
Info : catcho@live.nl

Activiteitenschema

Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther • Voorzitter

Maandag

14.00 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 21.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Biljarten
Damesgym
Basketbal
Badminton

Recreatiezaal
Gymzaal beneden
Gymzaal beneden
Gymzaal boven

Dinsdag

09.30 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Schilderen
Ismakogie
Badminton

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden

Woensdag

08.45 - 10.00 uur
10.15 - 11.30 uur
15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur
19.00 - 20-00 uur
20.00 - 21.00 uur

Tai Chi
Tai Chi 65+
Kleutergym 1
Kleutergym 2
Kindergym
Zumba
Bodyfit

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal beneden
Gymzaal beneden

Donderdag

08.45 - 10.00 uur
10.15 - 11.30 uur
14.00 - 15.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Tai Chi voor beginners
Tai Chi
Gymfit 60+*
Volleybal

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden

Vrijdag

10.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur

Biljarten
Bridge

Recreatiezaal
Recreatiezaal

Zaterdag

10.30 - 11.30 uur

Zaalvoetbal

Gymzaal beneden

Obrechtstraat 18 • 026-446 03 06

Chantal Feber • Advertenties

Cattepoelseweg 276 • 026-351 11 00

Herma Zuidema • Algemeen

Cattepoelseweg 230 • 026-351 84 47
Palestrinastraat 8 • 026-333 63 47

Jesse Reith • Algemeen

Meijrooslaan 70 • 06-16 92 93 12

Ingrid Coppieters • Algemeen
Schubertlaan 5 • 06-53 14 68 52

Coen Pausma • Grafisch ontwerp
Meijrooslaan 28 • 026-445 42 11

redactie@craneveer.nl

Gezocht:

bevoegd docent
voor kleuter en
jongerengym
Half december ben ik weer een keer in de gymzaal
gaan kijken naar het traditionele apenkooien, dat al
sinds jaar en dag georganiseerd wordt op de laatste
gymdag voor de kerstvakantie. Ook dit jaar had
Elbertine weer een mooi parcours uitgezet en werd er
door de kinderen enthousiast gerend en geklommen.
Wat zou het mooi zijn als die traditie nog jarenlang in
stand gehouden kan worden. Elbertine heeft aange
geven aan het eind van dit seizoen te stoppen met het
geven van de kleuter- en jongerengym. Ze wordt een
dagje ouder.
We zoeken dus naar een opvolg(st)er voor Elbertine.
Helpt u mee zoeken?
Gezocht:
Voor de kleuter- en kindergymgroepen op de
woensdagmiddag zijn we vanaf augustus 2018 op
zoek naar een bevoegde docent lichamelijke oefening
of met een vergelijkbare opleiding. Deze moet
daarnaast uiteraard beschikken over een geldige VOG.
De lessen aan drie groepen worden gegeven op de
woensdagmiddag tussen 15.30 en 18.00 uur. Er staat
een passende lesvergoeding tegenover.
Sollicitaties kunt u richten aan bestuur@craneveer.nl
Ook kunt u namen doorgeven van mensen die volgens
u geschikt zijn om de lessen te geven.
Bestuur Craneveer
Namens het bestuur van Craneveer
Marjan van Roon

Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl
Bezorging Craneveer
Herma Zuidema • Coördinatie
026-3518447

bezorging@craneveer.nl

Bestuur Recreatieve Vereniging
Craneveer
Sylvia Kortenraij • Voorzitter
• ledenadministratie
Halévystraat 8 • 026-351 37 54

Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 21 • 026-351 00 51

Jorgo Trautig • Penningmeester
Cattepoelseweg 360 • 026-361 03 29

Louis Bosman

leden
Nieuwe
!
k
l
we om

Bachlaan 15 • 06-26 37 81 38

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

Wijkraad Alteveer/ ’t Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
026-351 02 45

Ryklof Wander • secretaris
026-445 26 07

Joost Froeling • penningmeester
06-51 40 24 81

Michel Rauwers • Rijnstate/verkeer
verkeer@craneveer.nl

Hannie Riksen • algemeen
06-44 87 04 48

Marjan van Roon • algemeen
026-351 00 51

Jorgo Trautig • algemeen
026-361 03 29

wijkraad@craneveer.nl

Redactie Website www.craneveer.nl
Ineke Langelaar
Gracia Bosman
Huibert Kortenraij
website@craneveer.nl

Oplage: 1750 exemplaren
Druk: DrukwerkMax, Duiven

De meeste Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Er zijn echter ook groepen die
in juni of nog langer doorgaan, meer informatie hierover is bij de groepsvertegenwoordiger bekend.
De recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitgezonderd 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 meekijken of meedoen voor ze zich inschrijven via opgaveformulier
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.
Betalen van contributie
In het najaar (of na aanmelden gedurende het seizoen) ontvangt ieder lid via de groepsvertegenwoordiger 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 Jean Repplier: 026-442 61 48 / 06-349 663 50.
Georganiseerd door stichting Gym en Turnen Arnhem: www.gymenturnenarnhem.nl.

