
Jaargang 48 - nummer 2
november - december 2020

Wijkblad van ‘t Cranevelt en Alteveer

CRANEVEERCRANEVEER



Maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 20.00 u
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 u
Zondag van 12.00 tot 18.00 u

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

3 Van de redactie
Wat hebben we veel kopij ontvangen en ook nog zo mooi op tijd! Superfijn al 
deze input uit de wijk. Het maakt het wijkblad nog meer  “van de wijk, voor de 
wijk”.  Het is dan ook leuk om artikeltjes te schrijven en te redigeren, met elkaar 
te sparren wat er in het wijkblad komt en bij wie we nog een artikeltje kunnen 
vragen, het blad op te maken etc. etc. Maar ja, daar zijn wel mensen voor nodig! 
We hebben bij de redactie heel hard versterking nodig. De redactie staat voor 
gezellige avondjes, verbinding met de wijk en natuurlijk uitbreiding van je 
netwerk. Het kost je zo’n 60 uur per jaar dus wie doet er mee?
 
In dit wijkblad weer een paar verslagjes van activiteiten. Het is jammer dat de 
komende tijd er geen activiteiten kunnen doorgaan maar lekker op de bank 
met een mooie en goed gevulde Craneveer is toch ook wel fijn in deze rare 
tijden? 

Het wijkblad wordt bezorgd door 9 jongeren uit de wijk. Ieder heeft een deel 
van de wijk om te bezorgen. En ook dit jaar komt de bezorger bij jullie langs 
met een nieuwjaarsgroet van de Craneveer. We gaan bedenken hoe dat 
coronaproof kan, ook i.v.m. misschien een fooitje voor bezorgers. Maar we zijn 
inventief dus dat lukt zeker.

In het blad aandacht voor de 100 jarige Arent van Korlaar. Wijkbewoner 
Wiebe Ottink heeft gezorgd voor een interview met hem. Na een oproepje 
op facebook en nextdoor zijn er veel kaarten met felicitaties bij Arent binnen 
gekomen. 
Verder heeft Petra Alsters opnieuw voor een mooi interview gezorgd, dit keer 
met fotografe en buurtbewoonster Louise Honée. Op de voorpagina een foto 
(met buurtkinderen) van Louise, die ook exposeerde in Rijnstate Ziekenhuis. 
En ook dit keer bijdragen van Harry Polman, Willeke Rauwers en Marco van 
Kampen. En bij dit lijstje is Rémon Saaltink toegevoegd voor vaste bijdragen. 
Heel leuk dat buurtbewoners stukken schrijven in het wijkblad. En dan heb 
ik het nog niet eens over alle vrijwilligers in het bestuur van de recreatieve 
vereniging, de wijkraad, de Buurtfabriek, werkgroepen Duurzaam, Altegroen 
en Verkeer – die elke keer zorgen voor interessante bijdragen! Bedankt 
allemaal!

Weet dat ook in deze rare tijd van corona het buurthulpteam met bijna 100 
vrijwillige buren voor u klaar staat met een helpende hand en een luisterend 
oor. De gele flyers zijn verspreid in de brievenbussen en de boekenkastjes en 
ook in dit blad staat de informatie in het geel.
Aangezien dit het laatste wijkblad van het bijzondere jaar 2020 is, wensen wij u 
allen alvast hele fijne feestdagen en alle goeds en gezonds voor het nieuwe jaar. 
Mogelijk komen we elkaar tegen bij de Christmas Sing Along op 20 december 
bij de Buurtfabriek. Of al oliebollen bakkend of bezorgend op 30 december bij 
de Buurtfabriek?
Wij wensen u weer veel leesplezier. En mocht u ons iets willen sturen, dan kan 
dat via  redactie@craneveer.nl 

Astrid de Winther 
Namens de redactie

Beethovenlaan 61 - 63 

6815 BL Arnhem 

Tel  026 44  26  720

Openingstijden feestdagen:
Do 24 dec (Kerstavond)               08.00 - 18.00 u
Vr 25 dec    (Eerste Kerstdag)     G E S L O T E N
Za 26 dec  (Tweede Kerstdag)  12.00 - 17.00 u
Zo 27 dec                                                   12.00 - 18.00 u
Do 31 dec  (Oudejaarsdag)  08.00 - 17.00 u

•Een ruim assortiment glutenvrije 
produkten
•Een ruim assortiment van 

de Vegetarische slager in de diepvries
•Een ruim assortiment biologische

en rawfood produkten
•Lactosevrije produkten (kaas, melk, 

yoghurt)
•Elke dag vers brood en gebak van bakker Derks
•Bij ons in de winkel staat een pinautomaat waarmee
   u geld kunt opnemen
•Ruime parkeergelegenheid

Ook dit jaar weer 
kerstbomen verkoop!!

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende 
nummer aan: redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt 
24 januari.
Uiterste aanlever datum voor kopij is 
4 januari.

Wijkblad Craneveer verschijnt 
6x per jaar.

Mocht u dit blad ongewild bezorgd 
hebben gekregen laat dan svp even 
weten aan de redactie. Dan zorgen 
we ervoor dat dit niet meer gebeurt.

Héél veel vrijwilligers 
voor Coronahulp!

De flyer voor de Coronahulp is 
weer verspreid. Jammer dat het 

weer nodig is. 

We krijgen meer hulpvragen 
maar we krijgen ook steeds meer 

vrijwilligers die willen helpen. 
Al bijna 100!  

Dat is tekenend voor deze wijk, 
het oogt rustig maar we helpen 

elkaar als dat nodig is. 

Toch kunnen bewoners zich 
schuldig voelen wanneer ze hulp 

vragen. Vreemd..! 
Elke keer dat er iemand om hulp 
vraagt, kunnen we direct iemand 

vinden die wil helpen.  

Dus… bel de Coronalijn van de 
wijk Alteveer/Cranevelt: 

06-41608824 

De Luisterlijn biedt een 
luisterend oor 0900-0767
Bij de anonieme lijn kunnen 

mensen terecht die zich angstig 
of eenzaam voelen, of om andere 

redenen behoefte hebben aan 
een luisterend oor. Mailen of 
chatten is ook mogelijk via 

www.luisterlijn.nl

Je hoeft geen hoge leeftijd te 
hebben om hulp te vragen. 

Ook jongere bewoners kunnen 
vanwege ziekte of (corona)

beperking contact opnemen! 
We houden natuurlijk rekening 

met de Coronarichtlijnen. 

Het Corona hulpteam.

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

Foto voorplaat: 
Louise Honée (zie pag. 32)



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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In de zomer leek het er even op 
alsof we meer en meer terug 
konden naar normaal. Begin 
september zijn onze sportgroepen 
dan ook weer gestart met hun 
wekelijkse activiteiten. Maar al snel 
in september werd duidelijk dat 
corona voorlopig een groot deel 
van ons leven blijft beheersen. 
Nu – eind oktober – worden er 
nog wel in groepsverband enige 
lessen gegeven, maar is een 
deel van de groepen ook weer 
noodgedwongen gestopt.

Daarmee stopt niet alleen het 
bewegen, wat essentieel is om 
vitaal te blijven, maar ook weer 
het sociale contact. Wat minstens 
zo belangrijk is. Gelukkig zijn 
er naast fysieke ontmoetingen 
genoeg mogelijkheden om contact 
te onderhouden. Maar toch, 
een arm om iemand heen slaan 
gaat nu eenmaal niet per mail of 
telefonisch. Laten we ook deze 
periode weer naar elkaar omzien, 
zoals we dat met z’n allen in het 
voorjaar ook gedaan hebben. Een 
keer een boodschap doen voor de 
senioren in de straat of gooi een 
kaartje in de bus bij iemand die 
wel een hart onder de riem kan 
gebruiken. Ik weet zeker dat het 
gewaardeerd wordt.

De recreatiezaal van Craneveer ligt 
er nu het meest van de tijd stil bij, 
hoewel het nog wel mogelijk is om 
in kleine groepen te biljarten of 
bijvoorbeeld te tafeltennissen.  Voor 
de nieuwste coronamaatregelen 
hebben we een kleinschalige 
opening gehad van een solo 
expositie van Lisette ter Burg. Zij 
heeft inmiddels zoveel geschilderd 
dat zij alle muren van de zaal heeft 

kunnen volhangen. Jammer dat 
er nu niet meer mensen kunnen 
genieten van deze kunst in onze 
wijk. 

We waren ook al aan het kijken 
naar een nieuwe datum voor een 
bingomiddag. Er liggen al genoeg 
prijzen klaar. Maar deze middag zal 
nog even op zich laten wachten. 
Net als een nieuwe Spokentocht. 
Werd in vorige Craneveer 
nog gemeld dat we zouden 
proberen iets met Sint Maarten te 
organiseren, inmiddels hebben 
we moeten besluiten om ook dat 
niet te doen. Maar wel hebben we 
bij de Coop paaseieren en -hazen 
besteld. Spullen voor Pasen? 
Jazeker! Wij kopen ieder jaar zulke 
grote hoeveelheden in dat Wijnand 
Manders al in oktober vraagt of hij 
ze voor ons moet bestellen. 
Of het door kan gaan zoals andere 
jaren weten we nu nog niet, anders 
verzinnen we gewoon iets anders 
voor de kinderen tegen die tijd. 

Verschillende keren heb ik op deze 
plaats een oproep gedaan voor 
nieuwe bestuursleden, met 
name iemand die de functie 
van penningmeester op zich 
kan nemen. Het is eindelijk 
gelukt deze te vinden: Fea von 
der Heide wil het bestuur graag 
komen versterken. Als bestuur 
hebben we inmiddels met haar 
kennisgemaakt, Jorgo gaat haar 
helpen opstarten binnen de 
vereniging en in de volgende 
ledenvergadering wordt zij dan 
voorgedragen zodat zij officieel 
toe kan treden tot het bestuur en 
de functie van penningmeester 
kan invullen. In een volgende 
Craneveer kunt u meer over haar 

lezen. Gelukkig blijft Jorgo nog een 
jaartje als algemeen bestuurslid 
aan, dus we hoeven nog geen 
afscheid van hem te nemen. 
Eigenlijk is dat maar goed ook, want 
na tien jaar penningmeesterschap 
is een afscheidsetentje zeker op zijn 
plaats. En dat is nu toch even niet 
mogelijk. 

Blijf gezond en kijk naar elkaar om,
Sylvia Kortenraij

Van het BestuurVerras uzelf...

in de wereld van
aromatische oliën en
plantenextracten.
Ervaar een weldaad aan
zachtheid, harmonie en
geursensaties van mijn
gezichtsbehandelingen.

Benieuwd geworden?
Bel vrijblijvend, ook voor
andere behandelingen.
En voor natuurlijke en
biologische make-up heb ik
NVEY ECO producten in
mijn assortiment.

De schoonheidsspecialist.
Je wordt er weer mens van.

Jeannette Loois - Wagnerlaan 122
6815 AG Arnhem

Telefoon 026-445 30 70 / 06-54 28 10 18
jeannetteloois@gmail.com

www.jeannettelooishuidverzorging.nl

Fysiotherapie kan u goed helpen bij verschillende beweeg- en pijnklachten.
We zijn gewoon open, informeer naar de aangepaste werkwijzen op de praktijk of
behandelingen in groepsverband. Kijk ook op onze website of Facebookpagina.

U kunt bij ons terecht voor: 
Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie, Hydrotherapie, Looptraining, Claudicationet, 

Behandeling van oorsuizen, Longfysiotherapie en Oedeemfysiotherapie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mozartstraat 2
6815 CT Arnhem

tel: 026 - 44 33 252
info@fysiotherapieveerkracht.nl 

wanneer noodzakelijk behandelen wij aan huis
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Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden!!

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

      Telefoon: 0316 - 26 70 12

   www.dakdekkersbedrijfjurriens.nl

Ook voor het reinigen van uw vloerkleden
 en bankstellen kunt u bij ons terecht!

EMAIL:  WASTOSERVICE@LIVE.NL

OREMUSPLEIN 3 - 6815 DN ARNHEM - 026 - 44 51 261
WWW.WASTOWASSERETTEARNHEM.NL


 SERVICE AAN HUIS

WINTERJASSEN
15% KORTING!

Sinds een aantal jaren zijn we van 
het gas af. We wonen in een goed 
geïsoleerd huis en we hebben 
zonnepanelen. Goed voor het milieu 
en duurzaam, maar op de oprit 
stond nog steeds onze ronkende, 
vervuilende, benzine slurpende 
Volvo V70. Niets milieuvriendelijks 
aan. Sterker nog, in de categorie 
milieuvriendelijke auto scoort hij 
een dikke vette NUL. Je kan wel 
concluderen dat het dus tegen al onze 
idealen van een milieuvriendelijke 
wereld ingaat. Maar ja als je man de 
auto als hobby heeft…
We waren al een beetje aan het 
oriënteren, en toen manlief ook nog 
een milieuvriendelijke baan kreeg 
moest het roer echt om! In eerste 
instantie ging hij met de trein, ook 
prima, maar het zaadje was geplant. 
De Tesla was Hot en Happening in de 

wijk, dus in eerste instantie stond die 
bovenaan het wensenlijstje. Totdat ik 
roet in het eten gooide. Ik miste toch 
echt wel wat knopjes in de auto, de 
Tesla heeft alleen een tablet! Op mijn 
werk werkt mijn gigantische handige 
digibord bijna nooit naar behoren…
wat als deze auto net zo is….
Na lang wikken en wegen was de 
Tesla ook voor manlief van de baan. 
Maar als échte Volvo liefhebber kan je 
niet ineens een elektrische Renault of 
Citroën gaan rijden. 
En ja hoor daar was dan ineens 
de Polestar. Een heel nieuw merk 
van Volvo. Totaal elektrisch en met 
knoppen, wat een feest! Omdat het 
een totaal nieuw merk is verliep niet 
alles in één keer soepel, maar het 
mocht de pret niet drukken, toen hij 
eindelijk aan huis werd geleverd.
Hij werd zelfs door mede Volvo 

Een nieuwe Volvo..?Column
liefhebbers van de Volvo appgroep 
uit de wijk opgewacht. Met koffie 
en al stonden ze zenuwachtig op de 
stoep te wachten. Net als vroeger toen 
Sinterklaas in Nederland aankwam. 
Alleen de vlaggen en wimpels 
ontbraken.
Als een stel jonge honden draafden 
ze om de auto heen toen deze - 10 
minuten later dan afgesproken - de 
straat in kwam rijden. En wat nog 
gaver was, nadat manlief het eerste 
ritje had gemaakt mochten ze één 
voor één mee! En voor mij betekent 
het een grote Volvo-die-altijd-stuk-
is-ergernis minder. Bovendien wordt 
het milieu een stukje minder door ons 
vervuild. Ik zeg win-win-win-win, niets 
meer aan doen.

Willeke Rauwers

Mob. 06 51 16 48 51
Tel. 0317-844 453

www.bdto.nl

alle voorkomende 
dak werkzaamheden

poutsmafietsen.nl   0267370190
Nieuw adres Sperwerstraat 67  Arnhem

PIANOSTUDIO FERMATE
Van Lawick van Pabststraat 5 - Arnhem

www.willemijnvanrijn.nl

pianolessen voor kinderen en volwassenen

026 - 3826221                                                                                                  06 - 23762033
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toegeslagen, Ann.’ Hij wijst naar het teken. ‘Het wordt steeds 

erger.’

‘Die arme konijntjes.’ Ze schuift de pui open en samen lopen 

ze de tuin in. De konijnenkeuteltjes in het gras verraden dat ze 

hier nog een tijdje hebben rondgelopen. Ze knielt bij het hok 

en doorzoekt de twee verdiepingen erboven. ‘We moeten ze 

vangen.’

‘Dat heeft geen zin.’ Rick laat zijn blik door de tuin gaan. ‘Die 

zijn allang gegrepen door een roofvogel of een marter.’

‘Dit kan zo niet langer, Rick.’ Tranen staan in haar ogen. ‘Ze 

maken ons kapot.’

‘Ik weet wie dit heeft gedaan.’ Hij balt zijn vuisten. ‘Meneer 

Magnussen.’

‘Die zuurpruim?’

‘Ga maar na. Hij heeft zich aangesloten bij Turbostop. En 

vergeet niet dat hij vorig jaar nog een klacht heeft ingediend 

over de hoeveelheid huisdieren in de wijk. Honden, katten, 

konijnen, hij heeft een hekel aan alles wat leeft.’

‘Papa, mama?’

Vanuit de woonkamer kijken hun twee dochters ze vragend 

aan. Dan ziet de jongste de konijnenflat en lijkt alles in 

slow motion te gebeuren. Haar mondje gaat open. Haar 

konijnenknuffel glipt uit haar handje.

‘Hij gaat hiervoor boeten,’ fluistert Rick tegen zijn vrouw. Hij 

trekt de touwen van zijn badjas aan en verlaat zijn woning als 

buiten het gehuil losbarst.

Zodra de eerste zonnestralen van die dag door de kier van de 

gordijnen schijnen, springt haar Cocker Spaniël op het bed en 

likt haar oor. Natasja draait haar hoofd weg, maar Kees geeft 

niet op. ‘Oké, oké, jij je zin,’ zegt Natasja, en ze geeft hem een 

flinke aai over zijn bol. 

Als ze haar voeten over de bedrand gooit, springt Kees van 

het bed en drentelt de trap af. In de gang loopt hij onrustig 

heen en weer van het trappengat naar de deur, wachtend tot 

zijn baasje klaar is voor de ochtendwandeling.

Natasja neemt de tijd en rekt zich uit. Vandaag is er niets 

waarvoor ze moet haasten. Normaalgesproken is ze op dit 

tijdstip al een paar uur in touw in de bakkerij om alle Hilvers-

filialen van heerlijke broden te voorzien, maar vandaag is 

haar vrije dag. Eerst een lange ochtendwandeling met Kees, 

daarna uitgebreid ontbijten, en dan met een tijdschriftje op 

de bank. Ja, Natasja ziet het helemaal voor zich.

Twintig minuten later trekt ze de voordeur achter zich 

dicht en loopt naar beneden, richting park Zypendaal. 

Kees kan niet wachten en probeert haar baasje mee te 

sleuren naar het bos. Als ze er bijna zijn, hoort Natasja 

stemmen. Ze houdt haar pas in en trekt Kees naar zich toe. 

Tot haar verbazing herkent ze de stem van Rick Tobsen. 

Die beheerste man die laatst nog aan haar deur was om 

te vertellen over de turbomeiler. Wie had hem zo ver 

gekregen?

Ze steekt haar hoofd boven de struiken en ziet Rick staan. 

Hij praat tegen iemand in de deuropening. Haar ogen 

worden groot als ze hem herkent. Toch niet meneer 

Magnussen!

‘Ach, lulkoek! Geef nou maar toe dat jij het was.’

Natasja voelt haar hartslag versnellen. Ze had nooit 

gedacht dat Rick zich zou verlagen tot dergelijk 

taalgebruik. Het heeft vast met de poll te maken die 

ze voorbij had zien komen op NextDoor. Dat was Rick 

natuurlijk niet in de koude kleren gaan zitten. Er moet een 

wonder gebeuren wil de turbomeiler voet aan de grond 

krijgen in de wijk.

‘Ik krijg je nog wel!’ buldert Rick.

Kees begint te grommen en Natasja trekt hem vlug mee 

naar het park. Ze hoopt maar dat het gedoe over die 

turbomeiler snel is opgelost, maar als ze het zo hoort, heeft 

de kwestie in de wijk zojuist een nieuw dieptepunt bereikt.

In de volgende editie van Craneveer lees je hoe het verder 

gaat. Om het zekere voor het onzekere te nemen besluit de 

actiegroep nog een stapje verder te gaan …

Over de schrijver
Rémon Saaltink woont, samen met zijn vrouw en twee 

zonen, in een woning aan het St. Caeciliapad. Op 9 november 

verschijnt een nieuwe verhalenbundel bij uitgever Letterrijn 

met een kortverhaal uit zijn pen. Volg hem op Instagram of 

Facebook om zijn schrijfontwikkelingen te volgen.  

Als Rick in zijn badjas naar beneden loopt om alvast de 

broodjes te smeren voor zijn twee dochters, passeert hij 

de wandspiegel op de gang en wordt hij geconfronteerd 

met de donkere kringen rondom zijn ogen. De afgelopen 

nachten heeft de slaap hem niet kunnen vatten. Na zes 

weken van plannen en voorbereiden had hij gedacht 

dat het een peulenschil zou zijn om de wijkbewoners te 

overtuigen van de turbomeiler, maar al tijdens de eerste 

gemeentebijeenkomst was zijn droom op eeuwige roem 

uiteengespat.

De deur naar de woonkamer gooit hij harder dicht dan de 

bedoeling was. Meneer Magnussen en Yvonne zitten in 

zijn hoofd en dan heeft Rick zichzelf nou eenmaal niet in 

de hand. Met een ruk trekt hij de gordijnen open. Hij is al 

half omgedraaid om naar de keuken te lopen als iets in zijn 

ooghoeken om aandacht schreeuwt. Hij draait zijn hoofd om 

het goed te kunnen zien.

 Daar, in de hoek van de tuin, ziet hij de spiksplinternieuwe 

konijnenflat die hij twee weken geleden voor zijn dochters 

heeft aangeschaft. Het gaas van het openstaande deurtje 

glinstert in de ochtendzon. Dat alleen al zou zijn hartslag 

sneller doen kloppen, maar de rode vuist in de groene wolk 

die op de wand van de eerste verdieping is gespoten, doet 

een kreet uit zijn keel ontsnappen die het hele huis wakker 

maakt.

Zijn vrouw komt de trap afgestormd. ‘Wat is er?’ Haar adem 

stokt in haar keel als ze het konijnenhok ziet. ‘Zijn Siem en 

Truus weg?’

De hand van Rick gaat trillend omhoog. ‘Ze hebben 

Een duurzaamheidsinitiatief dreigt de wijken Alteveer en 
‘t Cranevelt in twee kampen te verdelen. Beleef mee wat 
er gebeurt door de ogen van vier (fictieve) wijkbewoners. 
Iedere editie van Craneveer verschijnt een nieuw deel. 
Lees nu het tweede deel!
* Deel één gemist of nog een keer lezen? 
Ga naar  https://linkin.bio/remonsaaltink

Heibel in
       Craneveer
                      deel 2

Let op!
Het onderstaande stuk is geschreven door Rémon Saaltink, een schrijver in de 
dop. De personen en situaties zijn volstrekt fictief en elke gelijkenis met bestaande 
personen in de wijk berust op toeval.

Voor het derde jaar op rij gaat Rozet op zoek naar een 
Arnhemse held. Heb jij een held? Meld hem of haar aan 
via rozet.nl/arnhemseheld2020 en wie weet wordt die van 
jou in december uitgeroepen tot dé Arnhemse held van 2020.  
 
De Arnhemse held. Dat is iemand die onbaatzuchtig is, te 
hulp schiet waar het kan en het hart op de juiste plek heeft. 
Bijvoorbeeld een collega die jou helpt met het invullen van 
ingewikkelde formulieren. Of een bekende die zich met hart 
en ziel inzet voor een duurzame wereld. Of een muzikant 
wiens muziek een steun voor jou is. Of...   

Je mag iedereen aanmelden, van jong tot oud, zolang hij of 
zij maar een link heeft met Arnhem. Aanmelden kan tot en 
met 20 november via rozet.nl/arnhemseheld2020. 
Medio december maken we bekend wie de Arnhemse held 
van 2020 is en wie dus tussen al die andere Arnhemse helden 
in Rozet Centrum komt te hangen

Helaas gingen vanwege de oplopende 
coronabesmettingen de lezing “Spreken over 
sterfelijkheid en stervensprocessen” en de workshops 
“Liefdevol levenseinde” van Stichting Amaruq 
niet door. Zo spijtig, want zowel de lezing als beide 
workshops zaten vol. Maar gezond verstand maakte de 
beslissing tot uitstel eenvoudig. 
In deze geen onnodige risico’s nemen.
Zodra de situatie het weer toelaat worden nieuwe data 
gepland.

Mocht je tussentijds vragen of ondersteuning willen 
indien er een stervende in jouw naaste omgeving is, 
laat dit dan weten. 
We kijken dan samen wat nodig en mogelijk is.
Had je nog niet eerder contact met Yarí en wil je een 
mailbericht krijgen over nieuwe data van de lezing 
en/of de workshop, stuur dan een mailtje met de 
mededeling dat je op de mailinglijst wilt van Stichting 
Amaruq, yari@amaruq.nl.

Meer informatie over de stichting? www.amaruq.nl.
Ik wens eenieder alle goeds in deze onzekere en 
verwarrende tijd.

Yarí

stervensbegeleiding - laatste verzorging
rouwnabijheid - sjamanisme

Rozet zoekt nieuwe helden 
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Bak een bol en maak een buur blij 
Op 30 december gaan we buiten bij de 
Buurtfabriek oliebollen bakken om uit te delen in 
de buurt. We zijn daarom op zoek naar: 
 
Oliebollenbakkers 
Bak je graag oliebollen? Kom bij ons buiten 
bakken! Als je graag samen met iemand bakt, geef 
het door! Wij zorgen voor ingrediënten, een 
vuurkorf en muziek. 
 
Bezorgers 
We zoeken bezorgers van alle leeftijden die een 
zakje versgebakken oliebollen, op afstand, in de 
buurt willen bezorgen. Bezorg alleen of met je 
hond, broer of zus, klasgenoot of hele gezin. 
 
Bezorgadressen 
Wie kan er in onze buurt een zakje verse oliebollen 
gebruiken? Ken jij iemand die graag een oliebol 
lust? Geef dit door aan de Buurtfabriek. Je kunt de 
bollen zelf ophalen en wegbrengen en als dat niet 
lukt zorgen wij voor bezorging. 
Je kunt je adressen aanmelden: mail naar 
info@onzebuurtfabriek.nl, app Marion 
 06 57110048 of bel Lianne 06 53287970  
 
Ook bakkers en bezorgers kunnen zich op deze 
manier aanmelden.   
 

Live muziek KERSTbuurtband en 
Christmass Sing Along 
Zondag 20 december vanaf 16 uur 
In de tuin van de Buurtfabriek speelt onze 
KERSTbuurtband. 
En wegens succes van vorig jaar: Christmas Sing 
along met Sharon van Hands-on Piano.  
 
  
  
 
Buurtfabriek bouwt door 
De corona maatregelen hebben ons niet 
weerhouden om door te bouwen. We hebben 
gekeken wat wèl kan in de Buurtfabriek. Er wordt 
gebruik gemaakt van ons aanbod voor de zgn. 
huiskamerbijeenkomsten. Ook was er in de 
herfstvakantie voor kids een eerste 
fietsonderdelen-upcycle-workshop. We hebben 
een robot, riem en sleutelhanger gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan houden we je 
op de hoogte. Je kunt je inschrijven via onze 
website. 
 

 www.onzebuurtfabriek.nl - info@onzebuurtfabriek.nl 
Marion 06 5711 0048  

Uiteraard worden de RIVM richtlijnen in acht gehouden bij bovenstaande activiteiten. 
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De herfst is begonnen. Na de droge zomerweken en de 
(sub)tropische temperaturen is het afgekoeld en valt er veel 
water in onze tuinen. Heerlijk om in dit gebied te wonen en 
te genieten van de mooie natuurkleuren en het rapen van 
beukennootjes en kastanjes. De coronapandemie beheers-
te vanaf maart ons gedrag en onze gedachten. Hoe lang 
duurt dit? Hoe pas je je werk aan? Hoe vergader je digitaal? 
Hoe doe je het met thuisonderwijs? Komt er een vaccin? 
Zoveel twijfels en minder vrijheid dit jaar. Vreemd eigenlijk, 
omdat dit jaar tegelijkertijd wordt gevierd dat onze vrijheid 
na de Tweede Wereldoorlog nu op 75 jaar staat. Je ziet de 
vlaggen aan de huizen hangen. Een in meerdere opzich-
ten bijzonder jaar. De meeste wijkbewoners zijn veel thuis 
en onze vrijheid wordt al ruim een half jaar beperkt en op 
verschillende manieren beleefd.

Houdt u het nog vol met de 1,5 meter afstand en minder 
sociale momenten? De corona is duidelijk nog niet ver-
dwenen. We doen hierbij aan alle wijkbewoners de oproep 
om bijzondere en leuke momenten en foto’s met elkaar 
te delen hoe men het afgelopen jaar beleefd heeft, zodat 
we er een aantal in het volgende wijkblad kunnen plaat-
sen. Het leukste verhaal en de mooiste foto zullen worden 
beloond met mooie prijzen. Stuur uw anekdote en/of foto 
naar redactie@craneveer.nl

Oproepjes van de redactie
Hierbij ook een oproep voor foto’s van de wijk in de jaren ‘50 / 
‘60 / ‘70. Het liefst foto’s met markante en bekende plekken in 
de wijk zoals speelplekken, pleintjes, kerk, schoolgebouwen 
of winkels. Geen probleem als er buurtbewoners op staan 
oid.

Voor de kinderen uit onze wijk is het jammer dat na alle af-
gelaste activiteiten in het voorjaar, ook de spokenspeurtocht 
en Sint Maarten niet door konden gaan. Wij hopen dat we 
volgend jaar weer meer mogelijkheden hebben om elkaar 
LIVE te ontmoeten en er een groot feest van te maken.

Tenslotte willen wij opnieuw een oproep doen voor verster-
king van de redactie om het wijkblad draaiende te houden. 
Heb je interesse, laat het ons dan weten via ons mailadres: 
redactie@craneveer.nl

We horen graag van u.
Hartelijk bedankt namens de redactie.
Astrid de Winther

Omdat elk mens uniek is

’Ik wil naast Joke begraven worden.

Anders lig ik zo alleen. 

Fats Domino komt ook.

En speelt mijn favoriete nummer: 

’Blueberry Hill’, jammer dat ik dat zelf 

dan niet meer kan horen. 

Tenminste dat denk ik.’

Een gedenkwaardige uitvaart is altijd een persoonlijke uitvaart 

die je intens kunt beleven, omdat je de geruststelling hebt dat 

alles tot in detail is geregeld. Vóór de uitvaart, tijdens en daarna. 

Rouwcentrum Kramer Weg langs de Begraafplaatsen 3  6815 AZ  Arnhem
Tel. 026-442 31 02  E-mail kantoor@kramerbv.nl

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 
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Heeft u dit jaar nog recht op vergoeding?

Dan is dit wellicht een goed moment om 
een traject in te gaan om u zelf fysiek of 
mentaal te verbeteren. Bijvoorbeeld 
Cosmetische Acupunctuur is een traject 
dat uit 12 behandelingen in korte tijd 
bestaat. Dit is een effectieve methode 
voor gezichtsverjonging. Op een natuur-
lijke manier zorgen we ervoor dat fijne 
lijntjes verdwijnen, diepe rimpels veel 
oppervlakkiger worden, verkleuringen, 
verzakkingen etc verbeteren en dat de 
algehele uitstraling sterk verbetert. 
Wellicht verstandig om er dit jaar nog mee 
te beginnen. In december heb ik nog 
ruimte, maar de agenda loopt snel vol.

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 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 

Advertentie

Bas van der Togt
Acupunctuurpraktijk van der Togt
Sweelincklaan 42  
telefoon:  0654 -604 004  
email: acupunctuur@online.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl
www.cosmetische-acupunctuur.nl

COLUMN  ACUPUNCTUUR:  Acupunctuur en uw Ziektekostenverzekering

die je verwacht te moeten maken. 

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 verzekeraars vooral 
op de dagvergoeding bezuinigen. Wees 
daar dus alert op. Desgewenst kan ik u een 
linkje geven naar een overzicht van de 
vergoedingen voor 2021, deze heb ik 
recent ook op facebook gepost.

Wilt u hier meer over weten, of wilt u weten 
wat acupunctuur voor u kan betekenen, 
neem dan gerust contact met me op. 
Dat kan telefonisch, per email, maar 
bijvoorbeeld ook via WhatsApp:

100 jaar geleden, op 24 oktober 1920, is wielervereniging 
RETO opgericht, voluit Ren- en Toeristenclub Oosten. 
Toentertijd was er nog geen clubgebouw of parcours. De 
insteek was ook anders, namelijk betrouwbaarheid- en 
vaardigheidsritten. Een enkele keer een wedstrijd. 
De wielersport won aan populariteit. Zo kwam er in 1933 
een heuse wielerbaan in Arnhem, aan ‘t Lange water. In de 
oorlog, tijdens de hongerwinter, is deze opgestookt. 
Ook na de oorlog bleven er wielrenners actief, in mindere 
mate. In 1977 kreeg RETO haar eerste clubgebouw, in 
Presikhaaf. Het industrieterrein was ‘s avonds afgesloten 
voor verkeer, en daar werden wedstrijden verreden. 
In 1995 heeft RETO het clubgebouw aan de Daan 
Fockemalaan betrokken. Helaas is een eigen clubparcours 
nog niet gerealiseerd en maken we, als het mogelijk is, 
gebruik van Papendal.

Dit jaar is het een jaar met feestelijkheden, althans zo 
was het gepland, iedere maand iets in het teken van het 
jubileum. 
We begonnen met een druk bezochte nieuwjaarsreceptie. 
Vele leden kwamen daar hun nieuwe tenue ophalen. 
Onder het genot van een hapje en drankje een praatje 
maken en de eventuele doelen van dit jaar doorspreken. 
Eind februari was de eerste clinic, Lars van der Haar, kwam 

100 jaar RETO
om tips te geven over het veldrijden en mountainbiken. In 
de stromende regen, echt veldrijweer, zijn er vaardigheden 
aangeleerd. Waarna er in de kantine nog ruimte was voor 
vragen en het maken van foto’s. Helaas was het niet zo 
dat deze tips veel in de praktijk tot uitvoer zijn gekomen, 
Nederland ging op ‘slot’.  
Wat kwam was een onzekere periode, waarin gelukkig 
veel leden en ook niet RETO- leden goed uit de voeten 
konden op de fiets. Pas per 1 juli was het weer mogelijk 
om clubritten op te starten. De 100 km jubileumtocht die 
gepland stond voor 28 juni, hebben we kunnen verschuiven 
naar 20 september.
Op deze zonnige zondagochtend hebben de RETO leden 
olv wegkapiteins een mooie route gereden. Bij terugkomst 
was er een buitenterras en een klein museum. 
De geplande evenementen, meerdere clinics, het 
organiseren van een wielerronde en natuurlijk feest voor de 
leden, dat verplaatsen we naar het komende jaar. Immers 
dan bestaan we echt 100 jaar we kunnen én mogen het dan 
nog steeds vieren.

Sanne de Krijger
RETO



Corona, Corona en Corona – het 
beheerst alle nieuwspagina’s en 
menig agenda… En helaas ook 
bepalend voor de voortgang van alle 
onderwerpen waar wij als wijkraad 
aandacht voor hebben.
Toch zitten zowel het bestuur als de 
werkgroepen niet stil en gelukkig 
zitten wij sinds de zomer elke 2e 
dinsdag van de maand weer fysiek bij 
elkaar. Tijd dus voor een update en ik 
beloof: het ‘C-woord’ zal er niet in voor 
komen!

Wijkidee 2020
Tijdens de Burendag (26 september 
jl.)  bij de Buurtfabriek, hebben wij 
een cheque van € 2.000,- overhandigd 
aan de initiatiefnemers van het 
winnende plan: het klim- en klauter 
aardvarken. Een mooi plan met een 
groot draagvlak in de buurt. De 
speelaangelegenheid komt op het 
grasveld aan de Julius Röntgenweg, 
tegenover het parkeerterrein van de 
bowlingbaan. En er is nieuws! Ook 
de gemeente ondersteunt het plan 
financieel. In dit deel van de wijk is er 
namelijk geen speelplek voor onze 
kleinste wijkbewoners. Daar komt dus 
nu verandering in! “Keep up the good 
work”, Sanne van der Werff en Co!
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We begrepen dat het leuk zou zijn om wellicht eens nader met elkaar kennis te maken en ons, als 
bewoners, even voor te stellen omdat er vanuit de buurt veel vragen zijn rondom de bewoning van dit 
pand.

Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen: mijn naam is Sameena van der Mijden, 28 jaar oud en samen 
met mijn kat Jip woon ik op nummer 105 in het pand aan de Kluizeweg. 
Momenteel ben ik bezig met afstuderen aan de HBO-Verpleegkunde opleiding en werk ik fulltime in een 
verpleeghuis als verpleegkundige. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf en ben ik fanatiek ultraloper. 
Wij wonen hier met 8 personen op de eerste etage van het pand dat tijdelijk wordt verhuurd. 
Wat de precieze plannen zijn met het gebouw is ons onduidelijk. Dus helaas kan ik daar verder niets 
over vertellen. 

Alle mensen die hier wonen zijn werkende mensen. We zijn geen daklozen, drugsverslaafden, 
asielzoekers of wat er dan ook voor verhalen rond gaan...  
Het doel waarom wij hier wonen is om te voorkomen dat er mensen misbruik maken van dit pand en 
hier zijn we al een aantal keren in geslaagd, door ongewenste gasten de mooie rode voordeur te wijzen. 

Mocht u langslopen, we staan altijd open voor een praatje en vinden het leuk om kennis met u te 
maken! 
Blijf gezond en ongetwijfeld tot ziens! 
Groetjes van de bewoners aan de Kluizeweg.

Bericht van flatbewoners Kluizeweg 
(flat die grenst aan het Oremusplein en die vervangen 
zou worden voor een nieuwe flat) Rijnstate

Rondom Rijnstate blijft de overlast 
aanwezig en neemt ook toe. En dan 
gaat het niet alleen over het parkeren. 
Helaas lijkt menigeen ‘klaagmoe’ te 
zijn. Allereerst dus een oproep aan de 
direct aanwonenden; blijf bij overlast 
in welke vorm dan ook rechtstreeks 
klagen bij Rijnstate!
Het overleg tussen werkgroep en 
Rijnstate over een nieuw convenant 
ligt helaas stil en omdat overlast blijft 
toenemen en onvoldoende wordt 
aangepakt, hebben wij een brief aan 
de Raad van Bestuur gestuurd met 
het dringende verzoek om met hen in 
overleg te treden. We hebben namelijk 
het idee dat wij als wijk niet meer 
serieus genomen worden. (Overigens; 
met alle begrip voor het feit dat men 
wel andere zaken aan het hoofd 
heeft!)

Nieuwbouw Kluizeweg / 
Oremusplein
Volkshuisvesting heeft in september 
de nieuwbouwplannen voor 
Kluizeweg/Oremusplein online 
gedeeld met de bewonersgroep. 
De bewoners hebben suggesties en 
opmerkingen kunnen maken op het 
plan. Wat precies gedaan wordt met 
de input is ons nog niet bekend en 
zullen we gaan achterhalen.

Groenvisie
De werkgroep groen heeft een 
concept visie gemaakt. De visie heeft 
betrekking op de hoofdstructuren van 
het groen in de wijk. Wat kenmerkend 
is voor Alteveer is de grote diversiteit 
aan uitheemse boomsoorten, terwijl 
de vele grove dennen Cranevelt 
kenmerkt.  Laat je de natuur zijn gang 
gaan, dan zal het beeld in beide wijken 
de komende drastisch veranderen. 
Zo is de voorspelling dat zonder 
menselijk ingrijpen, de grove den in 
Cranevelt binnen 10 jaar is verdwenen  
(ouderdom) en er berken en eiken in 
de plaats komen.

Het ontbreekt de (inmiddels twee) 
leden van de werkgroep aan tijd om 
de visie af te ronden en te presenteren 

aan de wijk. Het is namelijk van belang 
wat wij als wijk willen. Laten we de 
natuur en de gemeente zijn gang 
gaan, of willen we sturing geven? 
Wat ons betreft dat laatste zodat 
de kenmerkende landschappelijke 
waarden in stand blijven.

Overigens hebben wij een beroep 
gedaan op Praktische Zaken en is er 
een projectleider beschikbaar om ons 
te helpen met de verdere organisatie. 
Inhoudelijk missen we echter 
slagkracht om de visie af te ronden. 
Wie komt ons helpen??!!

Nieuwbouw school De Zyp
We hebben onlangs contact gehad 
met de verantwoordelijk projectleider 
nieuwbouw van Stichting Flores, 
de overkoepelende stichting waar 
basisschool De Zyp onder valt. 
Men is nog steeds bezig met de 
‘onderwijskundige visie’ en er zijn nog 
geen concrete nieuwbouwplannen. 
Zodra er voortgang is, worden we 
uitgenodigd voor een gesprek. Wij 
verwachten voor 2022 ook geen start 
van de bouw.

Naar aanleiding van de oproep voor 
een werkgroep hebben zich enkelen 
aangemeld. Ondanks dat er bij de 
school geen voortgang is, gaan we 
alvast een afspraak plannen om te 
achterhalen welke visie wij als wijk 
hebben. Wil je meedenken of ben je 
een andere mening toebedeeld; dan 
horen wij dat ook graag op 
wijkraad@craneveer.nl.

Verkeer/parkeren
De commissie heeft onlangs een 
gesprek gehad met de gemeente 
over de uitkomsten van de parkeer 
enquête. Voor de update verwijs ik 
graag naar de bijdrage van Michiel 
Spee.

Maurice Lankheet – Voorzitter
wijkraad@craneveer.nl

Van de wijkraad  
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Zo Arent, daar zitten we dan, ik kom 
je interviewen voor ons wijkblad 
Craneveer.
Het is bijna 3 november 2020, je 
wordt 100! Hoe voelt dat?
Het voelt heel gewoon, ik voel 
eigenlijk niets bijzonders, het komt 
vanzelf, je merkt het niet.
Ik voel me eigenlijk ook geen honderd, 
eerder 80 of zo iets. Ik mankeer ook 
niets. Alleen ben ik nogal doof. 
     
Voel je niet iets van blijdschap, of 
dankbaarheid, of opwinding?
Nou ja, ik ben wel tevreden, maar 
opwinding hierover? Nee, daar ben ik 
te oud voor.
        
Maar wij, Craneveerders, zijn wel 
een beetje opgewonden en ook 
trots op je hoor. Voel je jezelf ook 
Craneveerder of Alteveerder?
Ik woon vanaf 1953 in deze wijk en 
al vanaf 1934 in Arnhem, dus ik voel 
me wel thuis. Eerst woonde ik op 
de Cattepoelseweg. Later, toen mijn 
vrouw ziek werd, zijn we verhuisd 
naar het gebouw Altevelt. Zij is daar 
overleden.
         
Ik begrijp dat je niet in Arnhem 
geboren bent, hoe zit dat? Vertel 
eens.
Ik ben geboren in Rotterdam, op Zuid, 
zoals ze dat daar noemen. Ik herinner 
me daar niet veel van. Maar één 
ding wel heel goed! Toen ik een jaar 
of 10 was, werd Rotterdam bezocht 
door een Zeppelin. Het luchtschip 
landde op vliegveld Waalhaven.  Een 
wereldwonder, honderdduizenden 
mensen op straat, vanuit het hele land 
toegestroomd.  
Toen ik een jaar of veertien was, 
gingen we verhuizen naar Arnhem. 
Mijn vader was bij de Douane en 
Accijnzen en hij werd overgeplaatst 
naar hier. Ik ging naar de derde klas 
van de Mulo, op de Heselbergherweg 
- toen een gloednieuw gebouw, nu 
een monument. We woonden dichtbij 
het Vitesseveld. Er gebeurde bij die 
wisseling van school iets geks. Op de 
Mulo in Rotterdam kreeg je veel talen 
en nog geen wiskunde. Op de mulo in 
Arnhem deden ze het net andersom. 
Toen ik daar kwam, in klas 3, hadden 

ze het wiskundeprogramma al 
gehad. Daardoor heb ik nooit iets van 
wiskunde geleerd. Ik moet je zeggen, 
ik heb de wiskunde ook nooit gemist. 
Ik kon wel goed rekenen. Pas toen ik 
ging biljarten, leerde ik bijvoorbeeld 
wat een hoek van 90 graden was, 
omdat je de ballen dan op een 
speciale manier moet raken.

Heb je veel jaren gebiljart? 
Ze zeggen van wel. Het is uitgezocht 
dat ik er in 1985 begonnen ben, 
in de Viottastraat en ik heb daar 
gebiljart tot het afgelopen voorjaar, 
elke maandagmiddag. Dus wat 
noem je lang: 35 jaar. Door de 
coronabeperkingen moest de zaal 
tijdelijk gesloten worden en kwam de 
klad erin. Nu ben ik gestopt.

Terug naar je Arnhemse tijd. Je 
slaagde voor de Mulo en toen?
Ja, dat is een verhaal apart. ik ging 
meteen werken bij de belastingdienst. 
Ik had die baan al, vóór ik mijn 
diploma had. Het was crisistijd, met 
grote werkloosheid en dalende lonen. 
Mijn vader dacht: wat moet ik met dat 
joch als hij over een paar maanden 
van school af komt? Op een ochtend 
kwam hij de school binnen lopen, 
plukte mij uit de klas – ik denk wel na 
overleg met de leraren - en hup, we 
gingen naar het belastingkantoor, 
waar ik moest solliciteren. Voordat 
ik er erg in had, was ik benoemd 
tot ambtenaar. Mits ik zou slagen 
natuurlijk! Dat lukte. Mijn vader had 
dit voor mij versierd, als accijnzen-man 
zat hij natuurlijk dicht bij het vuur. In 
de jaren 30 ambtenaar worden? Het 
was een lot uit de loterij!

Bij de belastingdienst ben ik mijn 
werkende leven gebleven. Eerst in 
Arnhem en een paar jaar later in 
Zutphen. Ik werkte bij de afdeling 
Kadaster en dat werd afgesplitst en 
naar Zutphen verkast. Ze zeiden: Van 
Korlaar, jij gaat naar Zutphen, dat is 
iets voor jou. Geen discussie.
De oorlogsjaren heb ik daardoor in 
Zutphen meegemaakt, ver van de 
ellende in Arnhem.
Het was eigenlijk een saaie tijd, er 
was niets te doen. Je kon wel naar 

de bioscoop, maar daar werden alleen 
Duitse propagandafilms vertoond, met 
veel geschiet. We vonden dat wel aardig. 
We gingen naar de dansschool en naar 
dansavonden, dat was in de oorlogstijd 
heel populair. Daar heb ik ook mijn vrouw 
leren kennen.
Na de oorlog trouwden we en gingen 
we inwonen bij mijn ouders in Arnhem. 
Heel normaal in die tijd, er was grote 
woningnood. Pas in 1953 kregen we een 
eigen huis in Alteveer. Ik was toen ook 
weer terug op het belastingkantoor in 
Arnhem.

Wat gebeurde er zoal na de oorlog?
De gewone dingen, onze kinderen werden 
geboren, twee jongens en een meisje. Nu 
allemaal nog in leven en goed gezond, ik 
heb een grote steun aan ze, ze komen elke 
week.
We gingen erop uit, in 1966 kocht ik 
mijn eerste auto: een Simca 1000, echt 
een superkar, heel populair. Een vierkant 
model, van voren en van achteren gelijk, 
met de motor achterin, heel sportief. Mijn 
kinderen, toen 18 jaar en ouder, reden 
er ook graag in. Maar rond 2010 heb ik 
mijn rijbewijs niet meer verlengd. Ik werd 
te oud maar ik heb nog tot het laatst 

Een honderjarige in de wijk!     Interview: Wiebe Ottink

mooie autoreizen gemaakt met een vriendin, ook naar het 
buitenland, Sauerland, Harz, Luxemburg, e.d. 
Mijn hobby was lange tijd schilderen, ik heb heel veel 
aquarellen gemaakt, zelf geoefend, als autodidact. Op de 
zolder heb ik mijn atelier nog .

Nu word je 100 en dan daarna: wil je verder, bijvoorbeeld 
op naar de 105? 
Ik denk daar niet over na, zoals het nu is, gaat het goed. 
ik woon nog op mezelf, doe, met hulp, mijn eigen 
huishouden: mijn eigen wasje, mijn eigen verzorging, 
wassen, douchen, alles gaat goed. Ik moet wel zorgen, dat 
ik niet val! Alleen mijn gehoor wordt minder, dat merk je 
wel. En hoorapparaten, dat is tobben hoor. 
Mijn kinderen komen drie dagen per week en de thuiszorg 
komt schoonmaken, een keer per week. Ook mannen 
komen dat doen. Op een dag kwamen ze binnen, met z’n 
tweeën. Ik dacht: wat krijgen we nou. Maar ze meldden 
zich: wij zijn de schoonmakers van de thuiszorg.
Ik lees de krant, het ochtendblad en ik los de puzzel op, ’s 
avond wat tv, maar niet veel.
Maaltijden krijg ik van de kok, vijf dagen per week warm en 
voor de zaterdag en zondag koud voor in de magnetron. 
Het gaat heel goed, ik eet alles op. Het was wel even 
wennen: 95 jaar lang heb ik ’s avonds warm gegeten en 
nu, de laatste 5 jaar, krijg ik het ’s middags. Dan denk ik 
’s avonds: wat nu en dan neem ik maar een boterham. 
Brood haal ik zelf nog bij de COOP, lekker veilig achter mijn 
rollator. Mensen op straat groeten mij dan: Hallo meneer 
Van Korlaar! Ik groet vriendelijk terug, maar ik ken ze niet, 
hoor.

Arent, mensen willen altijd weten, wat het geheim is om 
100 jaar te worden.
Wat is jouw geheim? Is er een recept?
Ik heb geen geheim, het gaat vanzelf, als je maar geen 
kwalen krijgt. Ik heb wel rustig en gelijkmatig geleefd. 
Geen uitspattingen zoals kroeglopen, dronkenschap e.d. 
Geen gevaarlijk dingen opzoeken! Tegen dat laatste heb ik 
wel een paar jaar geleden gezondigd. Toen ik 95 was, heb 
ik op Terlet plaats genomen in een zweefvliegtuig en mij 
omhoog laten trekken tot ongeveer 800 meter hoogte, 
natuurlijk als passagier. Er was alleen te weinig thermiek, 
waardoor we al snel weer veilig aan de grond waren. Het 
was wel even spannend.

En verder? 
Eén of twee borreltjes op zijn tijd is oké, dat zegt de dokter 
ook. Maar overdaad schaadt, zoals iedereen weet. Kortom, 
rust, regelmaat en reinheid: voor kinderen goed, voor 
ouderen het recept om 100 te worden.
           
Arent, bedankt voor je wijze raad. 
Als je 105 wordt, ben ik hier weer. 
Een mooie verjaardag gewenst op 3 november. 
Felicitaties van alle Craneveerders!

Afgelopen maart zou tweedehands kinderkleding en –
speelgoedbeurs Altenieuw haar tiende editie beleven. 
Bij menigeen in de wijk stonden de dozen en zakken met 
kleding en speelgoed al klaar om te worden weggebracht. 
Maar helaas, twee dagen voor de beurs moest deze worden 
afgelast vanwege de maatregelen van toen.

Medio september was het alsnog zover: de tiende editie is 
gehouden. Deze stond alleen niet zozeer in het teken van 
een feestje, maar vooral in het teken van maatregelen om 
de beurs goed en veilig te laten verlopen. We moesten veel 
opnieuw uitvinden: alles op- en inmeten, timeslots maken, 
werken op reservering en het inbrengen meer gespreid dan 
anders. Jammer dat er dit keer geen mogelijkheid was om 
de kinderen mee te nemen, ook zij komen normaal graag 
langs om wat speelgoed te kopen. 

Het heeft wat voorbereidingstijd gekost, maar wat hebben 
we een gave beurs gedraaid! Alles liep gelukkig gesmeerd 
en het mooie weer werkte ook zeker in ons voordeel. De 
ruimere opstelling en het beperkte aantal mensen per 
halfuur leverde veel enthousiaste reacties op. Heel veel 
kinderen in de wijk zijn blij met ‘nieuwe’ kleding en mooi 
speelgoed en bij veel anderen is er weer ruimte in de kasten 
gekomen. Na afloop moesten zowel Stichting Speelstoet als 
de Kledingbank twee keer rijden omdat zij het gedoneerde 
speelgoed en de kleding niet in één keer mee konden 
nemen. Zij zijn blij met alles wat gedoneerd is, het krijgt een 
goede bestemming. 

De beurs was alleen maar mogelijk dankzij een enorme 
inzet van vrijwilligers, dankzij de medewerking van De 
Zyp waar we in de aula en op het grote podium het 
speelgoed mochten uitstallen en Craneveer, wiens zaal 
weer was getransformeerd tot ‘kledingwinkel’. Zaterdag 20 
maart 2021 proberen we weer een volgende Altenieuw te 
organiseren. Graag tot dan.

Jubileumeditie
Altenieuw  

Arent van Korlaar
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Renterghem wordt geïdentificeerd 
met de, nog oudere, gehoornde god 
Pan of Herne:
“Deze Donkere Helper verscheen 
begin 19e eeuw [opnieuw] ten tonele 
in de rol van onze moderne Zwarte 
Piet; een merkwaardige combinatie 
van de aan het eind van de 18e eeuw 
bij de rijken zo populaire zwarte pages 
(kinderslaven) en de wrede Moorse / 
Spaanse landsknechten van de tach-
tigjarige oorlog.”

In plaats van de huidskleur zou 
derhalve alleen het vrolijke page-
pak van Zwarte Piet herzien moeten 
worden, om de associatie met slaver-
nij te voorkomen. Blijft nog over het 
probleem dat Zwarte Piet toch gezien 
wordt als neger. Dat blijft moeilijk. 
In de jaren ‘50 van de 20e eeuw was 
het voor de doorsnee Nederlander 
zonneklaar waar Zwarte Piet vandaan 

kwam. Daarvan getuigt een zeldzaam 
prentenboek getiteld Popje Piet, van 
de schrijfster Dolly Boode, waarin 
een hoofdrol is weggelegd voor een 
negerpopje dat “kwam uit een neger-
dorpje. net als Piet van Sinterklaas”. 
Het verhaal vertelt hoe het popje via 
de toverdokter van “de nikkers” in 
handen kwam van het blanke meisje 
Liesje. De prenten werden gemaakt 
door Max Leeuwenburgh en laten 
voor die tijd stereotypische Afrikanen 
zien in een primitief dorpje, dansend 
om een vuurtje. Zowel over de auteur 
als illustrator is weinig tot niets terug 
te vinden; ze ontbreken in het register 
van het beste naslagwerk over pren-
tenboeken dat ik ken (van Saskia de 

Bodt en Jeroen Kapelle). 
Het is ondenkbaar dat een dergelijk 
kinderboek in deze tijd nog uitgege-
ven zou kunnen worden. Het hoort 

thuis in een curiosa verzameling of in 
het Afrika Museum (bij Nijmegen - een 
bezoek waard!). Net zoals een ander 
curieus 1950s object uit de collectie 
van het antiquariaat: ZULU-LULU. 
Deze roerstokjes van bakeliet zijn 
behalve rabiaat racistisch ook nog 
eens dermate vrouwonvriendelijk dat 
zelfs Zwarte Piet erbij verbleekt. Elk 
van de zes ‘zwizzle sticks’ representeert 
een zwarte vrouw van een bepaalde 
leeftijd met bijbehorende stand van 
de borsten, van parmantig als vijf-
tienjarige tot regelrechte ‘hangtieten’ 
voor de veertiger. Kennelijk waren de 
vrouwen boven die leeftijd zelfs niet 
meer geschikt om als roerstaaf dienst 
te doen. Ruim een halve eeuw geleden 
was dit gewoon humor. Het product 
“will make your guests ‘bust’ out laug-
hing!” zegt de verpakking (‘Made in 
Hong Kong’).

Beide items zijn te koop, bijvoorbeeld 
als Sinterklaas cadeau, zolang de voor-
raad strekt of zolang het Sinterklaas-
feest nog gevierd wordt. En als ze toch 
voorgoed naar Spanje verdwijnen, de 
Sint en zijn Zwarte Knecht: ze zijn toch 
hartstikke nep, mensen! Maar die cho-
cokikkers, die blijven hartstikke lekker.

Marco van Kampen (1973) woont sinds 2011 met zijn gezin in Alteveer-Cranevelt 
en heeft een antiquarische boekhandel annex Literaire T-shirts webshop. In deze 
rubriek vertelt hij over zijn vak, oude boeken en de bijzondere voorwerpen die hij 
tijdens zijn werk tegenkomt. 

Vondsten uit het Antiquariaat (6)
De rust is inmiddels weer wat teruggekeerd en het alledaagse 
leven heeft weer een aanvang genomen.  Het verblijf in het 
ziekenhuis heeft z’n tol geëist. Ik ben voor een groot gedeelte 
mijn conditie kwijt. Lopen gaat heel langzaam en over hele 
korte afstanden, trap lopen is uiterst vermoeiend, ik ben kort-
ademig en zo zijn er nog wel wat mankementen die door de 
operatie veroorzaakt zijn.         
                                                                                                       
De eerste dagen thuis waren geweldig. Gewoon in je eigen 
huis, je eigen bed en veel vrienden en kennissen die het naadje 
van de kous willen weten. Al die belangstelling doet goed , 
maar is ontzettend vermoeiend. Per dag dus een activiteit en 
dan rusten.  ’s Nachts slaap ik nog minder dan ik al deed, dus dat 
moet weer overdag worden ingehaald.       
                                                                                                                                
In die eerste week ook de eerste afspraakbrieven van het AMC. 
De cardioloog wil een eerste controlegesprek houden. Op de 
dag van de afspraak per auto naar Amsterdam, want de trein is 
geen optie. Parkeren en dan duwt Noor mij in een rolstoel naar 
mijn afspraak, maar niet nadat wij bij een ingang ondervraagd 
zijn over onze gezondheidstoestand. Beide vinden wij die 
goed. Als patiënt krijg ik een rode strik en Noor een witte. 
Eenmaal bij de cardioloog  moeten eerst de operatiewonden 
geïnspecteerd. Ze is meer dan tevreden. Vervolgens wordt het 
vervolgtraject besproken. Mijn oude medicatie wordt deels 
veranderd en ik zal t.z.t. hartrevalidatie moeten ondergaan. Maar 
dat kan pas als de verontreiniging in een van mijn hartkamers 
weg is. Dat moet gebeuren met dagelijks twee spuiten met 
een vloeistof die reinigt. Einde gesprek en wij gaan weer naar 
Schagen.    
                                                 
De volgende dagen komen er diverse brieven met nieuwe 
afspraken: een datum voor intake Hartrevalidatie, aan het eind 
van de maand een controle of de verontreiniging al weg is en 
een vervolgafspraak met weer een andere cardioloog over de 
voortgang. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en 
resulteerde in weer een aanpassing van de medicatie onder 
toeziend oog van de Trombosedienst. Deze dienst gaat erg 

Harry Polman  In Tijden van Corona (slot)

Zwarte Piet kwam er vroeger bij ons 
thuis al niet in. Sinterklaas ook niet 
trouwens, want die was van een ander 
geloof dan wij. Al vroeg hoorde ik 
dat Sint en Piet hartstikke nep zijn. Ik 
deed niet mee met de surprises, maar 
mijn juf van de eerste klas, mevrouw 
Laschuit, deed op 5 december deson-
danks gelukkig toch een chocokikker 
in mijn lade en die was hartstikke 
lekker.

Mijn ouders waren 
hun tijd vooruit 
want, zo kopte 
De Gelderlander 
afgelopen zomer: 
“Zwarte Piet is niet 
meer welkom in 
Arnhem”. Sterker 
nog, in het kader 
op dezelfde voor-
pagina stelt rechts-

socioloog Ashley Terlouw dat binnen 
tien jaar - ik parafraseer - de knecht 
van de goedheiligman kan rekenen 
op een arrestatie als hij zich op de 
Arnhemse straten vertoont. “Zwarte 
Piet is het symbool van discriminatie 
geworden”, vat racisme-expert Ralph 
Sluijs de zaak samen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? 
Het zat er natuurlijk al in. Zwarte Piet 
was oorspronkelijk sowieso de ‘bad 
guy’ van de twee. Sint Nicolaas is 
god. Mooie witte baard en zo. Zwarte 
Piet is de duivel, de vorst der duis-
ternis, en - ‘ordnung muß sein’ - de 
duivel is zwart. Zijn oorsprong gaat 
terug naar prehistorische tijden. Ver 
voordat veejay Sylvana Simons het 
(voor haar politiek ongetwijfeld zeer 
nuttige) idee poneerde dat Zwarte 
Piet een verpersoonlijking zou zijn 
van racisme, kenden onze voorouders 
Pietje Pek, de Duistere Helper van 
de Germaanse god Wodan die in het 
boek Het geheim van Sinterklaas en 
de Kerstman (1996) van Tonny van 

secuur te werk: veel bloed prikken en de bloedwaarde van het 
nieuwe medicijn bijregelen. Pilletje meer, pilletje minder. Net zo 
lang tot het naar hun zin is. Van de week ook een intakegesprek 
gehad over mijn toekomstige Hartrevalidatie. Doelen stellen 
en kiezen hoe je die wilt behalen. Ik kies voorlopig voor sport 
in een sporthal en, eventueel,  zwemmen. De keuze voor het 
zwemmen heeft een voorgeschiedenis:

Op de lagere school gingen de hoogste klassen 
schoolzwemmen in het Sportfondsenbad. Dat gebeurde 
in de winter. Het water en het gebouw (de tegeltjes) waren 
ijskoud en niet uitnodigend. In deze periode heb ik mijn 
arm gebroken en kon helaas niet meer meedoen. Het 
niet kunnen zwemmen heeft me mijn hele leven parten 
gespeeld en nu wil ik dat verzuim alsnog teniet doen.                                                                                                                                            
Tot zover mijn belevenissen tijdens de Corona-
pandemie.   

Dat had je gedacht ! Ineens blijken de Corona besmettingen 
weer toe te nemen. Hoe moet dat nou bij de revalidatie... Daar 
zitten we toch niet op elkaars lip met al die ærosolen? Het 
blijkt mee te vallen 8 man in een sporthal ter grootte van drie 
tennisvelden. Ruimte zat. Na een kennismakingsronde een 
eerste oefening op de hometrainer om te wennen.   
Het revalideren is ontzettend vermoeiend. Bij de huisarts komen 
we er, na bloed prikken, achter dat ik ernstige bloedarmoede 
heb. Weer twee medicijnen om dat probleem te tackelen. 
Het helpt wel. En tijdens de afgelopen hartrevalidatie sessie 
werd er na het maken van een hartfilm weer nieuwe medicatie 
voorgeschreven...           
                                                                                                                      
Maar goed, ik ben er nog en de volgende keer gaan we weer 
gewoon wandelen...!

De volgende keer gaan we  weer wandelen in de stad. Ik 
denk aan een rondje langs alle voetbalveldjes waar je kon 
voetballen met drie tot meer dan 20 personen...

en huizen. De prijsuitreiking zal op een passend 
moment plaatsvinden.
Dus: versier je straat samen met je buren en geef je 
op via: renatetimmer@hotmail.com en doe mee! 

Het is weer bijna december! De laatste maand 
van het jaar en meestal ook de meest sfeervolle. 
Laten we met elkaar er een bijzondere tijd 
van maken! Daarom een oproep voor een 
kerstversieringswedstrijd! Ik roep alle inwoners 
van Alteveer en Cranevelt op om samen met de 
buren (natuurlijk op gepaste afstand) iets moois 
van de straat of je eigen huis te maken. Hang leuke 
verlichting op, plaats een kerstboom in de straat 
of zet een kerststal neer. De mooiste straat zal een 
leuke beloning ontvangen!
We zullen tijdens een rondgang in de week van 14 
december foto’s maken van de versierde straten 

Welke straat heeft de mooiste kerstversiering?
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Nieuw aanbod Duurzaam Craneveer: 
Het individuele woningadvies
Wie energie wil besparen of zijn woning wil verduurzamen, 
loopt tegen tientallen vragen op. 
Waar moet ik beginnen? Welke maatregel rendeert het 
meest? Welk materiaal kan ik het best gebruiken? Op welke 
kosten moet ik rekenen? 

Duurzaam Craneveer introduceert een nieuwe manier om 
buurtbewoners te ondersteunen: 
het adviesgesprek aan huis.

Advies op maat
Door de wijk, voor de wijk. Duurzaam Craneveer kent 
inmiddels veel wijkgenoten die verstand hebben van het 
verduurzamen van woningen. Een aantal van die experts 
heeft aangeboden om met wijkbewoners (u dus) mee te 
willen denken over het  verduurzamen van hun huis. 
Dus: wil je zonnepanelen, vraag je je af of spouwmuurisolatie 
een goed idee is, is je CV-ketel aan vervanging toe en twijfel 
je of je een warmtepomp of nieuwe ketel moet kiezen, of wil 
je gewoon aan de slag maar weet je niet hoe te beginnen? 
Stuur dan je vraag naar ons via het contactformulier op 
duurzaamcraneveer.nl. Wij nemen contact met je op en 
kijken samen wat de beste oplossing is. 
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Webinar energie besparen 
in een VvE

Buurtenquête 2019
De respons was groot. Eind 2019 vulden ruim 400 wijkbewo-
ners de enquête in die we als Duurzaam Craneveer verspreid 
hadden. Dat gaf ons beter zicht op een aantal dingen. 
Hoeveel buurtbewoners al energiebesparende maatregelen 
genomen hadden bijvoorbeeld,  en hoeveel dat nog van plan 
waren. Of we ons betrokken voelden bij de veranderingen 
die ons de komende decennia op het vlak van aardgasvrij te 
wachten staan, of dat het een ver van mijn bed show was. 

Ook huurders kunnen besparen
Eén van de conclusies was dat huurders in onze wijk zich 
minder aangesproken voelen om energiebesparende maat-
regelen te nemen en zo hun energierekening te verlagen. 
Benoemd werd dat dit vooral de rol van de verhuurder is. En 
dat is jammer. Ook als huurder kun je van alles doen en laten 
om je energieverbruik te drukken. Door bewuste keuzes te 
maken bij de aanschaf van een nieuw apparaat, door anders 

Huurder en verhuurders werken 
samen aan energiebesparing

Op 25 november organiseert Duurzaam Craneveer een 
online bijeenkomst over energiebesparing en duurzame 
energie voor Verenigingen van Eigenaren van appartemen-
ten (VvE’s). Het online webinar is van 20.00 tot 21.30 uur.

Frank Maasland en andere sprekers vertellen over de prakti-

Vaste plek voor We Drive Solar 
deelauto’s, maak een proefrit!
Proefrit maken
Kom kennismaken met elektrisch deelvervoer. Op zaterdag 
21 én 28 november kan je tussen 11 en half 2 een proefritje 
maken en alles vragen wat je wilt weten over autodelen. We 
zien je graag voor de Coöp.
 
Meld je aan
Snel meer elektrische deelauto’s in de wijk? Meld je nu aan 
met de kaart in deze Craneveer of op de website: www.wed-
rivesolar.nl/arnhem.
 
Snelle ontwikkelingen
Toen de vorige Craneveer op de mat lag was de eerste We 
Drive Solar auto – een Renault Zoë - al beschikbaar voor 
abonnees in onze wijk. We hopen eind november al een 
tweede auto te verwelkomen. Begin november hebben om-

Veel mensen vragen ons hoe het staat met het Zonnepark op 
het parkeerterrein van het Nederlands Openluchtmuseum. 
Eind 2019 vertelden we immers op de buurtbijeenkomst 
enthousiast dat het plan de volgende fase in kon gaan. Met 
het NOM waren we al twee jaar in gesprek over dit initiatief. 
Het was enthousiast en wilde zijn medewerking verlenen. 
Financieel gezien was het haalbaar. Zelfs met een geschat 
rendement van 4% voor de deelnemende buurtbewoners. 
Zowel de gemeente als provincie Gelderland zouden elk een 
€ 100.000,- investeren in het project. 

Hindernissen 
Begin 2020 zijn we daarom gestart met het aanvragen 
van een voorfinancieringsregeling bij de provincie. Voor 
die aanvraag hadden we de handtekening nodig van het 
Nederlands Openluchtmuseum en moest duidelijk zijn dat 
de vergunning voor het bouwen in principe afgegeven 
kon worden door de gemeente Arnhem. Toen de plannen 
concreet en dichterbij kwamen, liet de directie van het 
NOM ons voor de zomer weten dat het voorlopig toch geen 
toestemming verleent aan de realisatie van het zonnepark. 

ZON op NOM: on hold?!

Op 19 September 2020 organiseerde het Duurzaam 
Craneveer Junior team voor het eerst een World Cleanup Day 
in de wijk. Zo’n 40 enthousiaste wijkbewoners deden mee 
met de kinderen om – geheel Corona-proof – zwerfafval op te 
ruimen. 

Voordat de opruimploeg aan de slag ging, overhandigde de 
Coop een cheque van € 585,30 aan de kinderen. De wijk 
had gul zijn statiegeld gedoneerd aan Duurzaam Craneveer 
Junior en de Coop verdubbelde dit bedrag nog eens. Met dat 
geld kopen de kinderen afvalprikkers en handschoenen voor 
de Zyp, om met school vaker dit soort opruimacties te doen. 
 
World Cleanup Day werd ondersteund door de vele winkels 
die posters hebben opgehangen, Het KinderWijkTeam, de 
Gemeente Arnhem en Stichting Heel Arnhem Schoon. De 
opruimploeg kreeg een krentenbol en appel – zonder plastic 
verpakking – van de Blauwe Tomaat. 

Iedereen bedankt voor een prachtige dag en een frisse en 
opgeruimde wijk!
 
Duurzaam Craneveer Jr team,
Lynn, Iwannicolai, Thijmen, Noor, Marnix

World Cleanup Day door 
Duurzaam Craneveer Junior

van A naar B te reizen,  en natuurlijk ook met kleine maatrege-
len in huis als goede tochtstrips of een brievenbusborstel. Voor 
grotere maatregelen staat de verhuurder doorgaans aan de lat.  

Steun van verhuurders 
We hebben daarom contact gelegd met de woningbouwcor-
poraties en andere verhuurders in de wijk en hen gevraagd 
naar hun plannen. Er is een vaste onderhoudsplanning voor 
woningen, maar de verhuurders hebben ons laten weten open 
te staan voor huurders met ideeën om hun huis aan te pakken. 
En dat biedt kansen! 

Leg contact en pak die kans
Dus ben je huurder en wil je zelf aan de slag in je eigen huis of 
in jouw straat of blok, dan komen we graag met je in con-
tact. Samen kijken we dan welke stappen we kunnen zetten. 
Wat kan je zelf doen en waar ligt een rol voor de verhuurder? 
Samen kijken we hoe we de verhuurder mee krijgen. Interesse? 
Laat het horen via het reactieformulier op www.duurzaamcra-
neveer.nl of via info@duurzaamcraneveer.nl

wonenden van de noordkant van de Cattepoelseweg een brief 
van de gemeente ontvangen waarin zij een concept verkeers-
besluit aankondigt: de eerste vaste parkeerplaats van We Drive 
Solar. Zodra dat besluit definitief is en de vergunning verstrekt, 
zal Liander de ‘slimme’ We Drive Solar laadpaal plaatsen.
 
Meer informatie: www.duurzaamcraneveer.nl/deelautos/
 

sche mogelijkheden van energiebesparing en duurzame opwek 
in appartementgebouwen. Hoe pak je dat aan, welke maatrege-
len zijn mogelijk, en welke subsidies zijn er. Het webinar is voor 
bewoners van koop- en huurappartementen in Cranevelt en 
Alteveer en voor bestuursleden van VvE’s in onze wijk.

Wilt u lekker vanuit huis meedoen met deze online bijeen-
komst, geef dan uw emailadres door aan Duurzaam Craneveer 
via info@duurzaamcraneveer.nl .
Wij sturen u dan een link toe.

Dit vanwege de impact van de Corona-crisis (het park is een 
periode helemaal dicht geweest) en vanwege de door hen 
ingeschatte functiebeperkingen die een zonnepark op de 
lange termijn met zich meebrengt.

Actie
U zult begrijpen dat wij enorm teleurgesteld en zelfs 
verontwaardigd waren. De afgelopen maanden is, in stilte, 
actie ondernomen. Er zijn gesprekken geweest tussen 
de NOM-directie en de verantwoordelijk wethouder 
Duurzaamheid. Daarin werd duidelijk dat het NOM zich 
op dit moment volledig focust op een gezonde toekomst. 
Allereerst het managen van de impact door de Corona-crisis, 
maar ook de plannen voor een uitbreiding van het museum. 

Hoe nu verder?
Op dit moment is onduidelijk wanneer het NOM weer 
ruimte ervaart om dit samenwerkingsinitiatief met de wijk te 
bekijken. We hopen dat u, ondanks deze situatie, enthousiast 
blijft. Als er groen licht komt, kunnen we snel handelen. Alle 
voorbereidingen zijn klaar tot aan de voorfinancieringsfase. 
De slotconclusie voor nu is dus: we staan in de wachtstand 
en hopen dat het Openluchtmuseum zo snel als mogelijk de 
samenwerking weer oppakt.

Craneveer
duurzaamC CJunior
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Hoe begon het voor mij bij de redactie? 
Ik kwam bij de redactie Craneveer op aandringen van 
onze buurvrouw Jop Burlage. Wij woonden nog niet 
zo lang in de wijk en ik vond het leuk om stukjes over 
de wijk te schrijven of foto’s door te sturen voor in 
het wijkblad. Ik schreef niet elke keer een stukje maar 
Jop gaf aan dat ze op zoek waren naar wijkbewoners 
voor de redactie en vroeg mij om een paar keer mee 
te vergaderen. Het was een enthousiaste groepje 
vrijwilligers die zorgden voor het wijkblad en ik sloot 
mij aan.  Vrijwilligerswerk is mij ‘met de paplepel 
ingegeven’ door mijn vader (nu 83) die nog altijd 
vrijwilligerswerk doet. Mijn vrijwilligerswerk deed ik 
bij Make a Wish en Buurtbemiddeling maar ik vond 
iets in de wijk nog veel leuker en interessanter. 
Eerst schreef ik vooral stukjes over de buurt en 
langzamerhand kwamen er wat taken bij. Toen 
Ysbrand Graafsma aangaf te stoppen als voorzitter, 
vroeg hij mij deze functie over te nemen.

We wonen hier op een fantastische plek en we 
kunnen er samen nog wat mooiers van maken. Ik 
denk aan de leuke activiteiten die georganiseerd 
worden door en voor wijkbewoners zoals het 
paaseieren zoeken in het Openluchtmuseum, de 
spokenspeurtocht in Zypendaal, Koningsdag op 
het Oremusplein, Sint Maarten, de buitenspeeldag, 
Buurtfeesten en voorstellingen van Strongbox etc. 
etc.
Daarnaast hebben we de recreatieve vereniging met 
allerlei activiteiten in het wijkgebouw Craneveer en 
de sportzalen aan de Viottastraat. Behalve allerlei 
sporten worden er ook exposities, spellen en lunches 
e.d. georganiseerd. De werkgroepen en de wijkraad 
die van alles regelen en organiseren en dan nu de 
Buurtfabriek die ook allerlei leuke en interessante 
activiteiten organiseert. 
Ik vind het superleuk om daarover te schrijven 
en mensen te enthousiasmeren. Maar voor al 
die activiteiten en de redactie zijn vrijwillige 
buurtgenoten nodig. Het wijkblad is mooi geworden 
maar we hebben mensen, ofwel “nieuw bloed uit de 
wijk”,  nodig in de redactie!

We zijn op zoek!
Het wijkblad komt 6 keer per jaar uit. De redactie 
overlegt welke artikelen geplaatst worden en waar 
aanvullingen nodig zijn.  Nico Heimans zorgt nu voor 
de vormgeving en Herma Zuidema coördineert de 
bezorging door jongeren uit de wijk. 

We zijn op zoek naar enthousiaste buurtgenoten 
die het wijkblad willen vullen, coördineren 
en vormgeven. Dat houdt in: mail bij houden, 
contacten onderhouden in de wijk, artikelen 
vragen en redigeren, artikelen klaarmaken zodat ze 
vormgegeven kunnen worden etc. etc. 
Het wijkblad komt  ‘maar’ 6 keer per jaar uit en dat 
betekent dat de tijdsinvestering ook meevalt. Het kost 
je maximaal zo’n 10 uur per editie, dus ongeveer 60 
uur per jaar.

Lijkt het je leuk om een creatieve bijdrage te leveren 
aan de totstandkoming van het wijkblad dan nodigen 
we je van harte uit ons te mailen. 
We zijn op zoek naar een aantal mensen die samen 
graag de schouders eronder zet. We hebben 7 
vergaderingen per jaar en een uitje (ook in die uren!). 

Wie sluit er aan? 
Stuur je reactie naar redactie@craneveer.nl 

We zijn op zoek naar 
enthousiaste 

redactieleden!!
Voordelen: 

•altijd als eerste op de hoogte 

•goed voor de uitbreiding van je netwerk  

•je leert buurtbewoners kennen 

•verbinding met de wijk 

•integratie 

•staat goed op je CV 

door: Astrid de Winther Afgelopen jaar zijn de middenberm van de Cattepoelseweg en 
het grasveldje van de Eduard van Beinumlaan anders onder-
houden. Het voorheen korte gazon wordt nu als kruidenrijk 
gras gemaaid. 
Het gaat heel goed met deze kruidenrijke grasveldjes en ber-
men; het is kruidenrijker én we krijgen goede reacties vanuit 
de wijk. Daarom worden in 2021 meer grasveldjes in uw wijk 
kruidenrijker gemaaid.

Wat is het verschil tussen gazon en kruidenrijk gras?
Kort gazon wordt ongeveer 16 keer per jaar gemaaid. Krui-
denrijk gras wordt 1 tot 3 keer per jaar gemaaid en afgevoerd. 
Daardoor komen er meer kruiden in het gras, dat trekt meer 
insecten aan en dat is goed voor de biodiversiteit. Het maakt 
voor de onderhoudskosten niet veel uit welke methode wordt 
gehanteerd. Bij kort gazon wordt er vaker gemaaid en niet 
afgevoerd. Bij kruidenrijk maaien wordt er minder gemaaid en 
moet het hooi/gras worden afgevoerd. 
In de gemeente Arnhem wordt al meer dan 20 jaar de helft van 
het als kruidenrijk gras gemaaid. Bij elkaar een oppervlakte van 
meer dan 350 voetbalvelden! En dat wordt elk jaar meer; in 
2012 was dit aantal nog 310 voetbalvelden.

Meer kruidenrijk gras 
Op verzoek van buurtbewoners en de werkgroep Altegroen 
komt er in 2021 meer kruidenrijk gras in de wijk. Dat bete-
kent dat de volgende grasvelden komend jaar ook kruidenrijk 
worden gemaaid (zie het kaartje): de Ockeghemlaan, Wolf-
laan, Peter van Anrooylaan, Kluizeweg- zuidelijk deel tussen E. 
van Beinumlaan en Oude Kluizeweg, Beethovenlaan (delen), 
Bernard Zweerslaan, zijbermen Cattepoelseweg, Meyrooslaan, 
Sweelincklaan-noord. De speelveldjes, het gras nabij winkel-
centra en de bijenveldjes die door bewoners worden onder-
houden, blijven zoals het is. Ook zorgen we ervoor dat het gras 
bij de uitzichthoeken voor het verkeer veilig blijft. Het verande-
ren van gazon naar kruidenrijk maaien gebeurt vanzelf; u hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden.

Wat kunt u zelf doen?
Wilt u uw buurt groener en klimaatbestendiger maken? 
Bijvoorbeeld door in uw eigen tuin alleen al de verharding er 
uit te halen en er groen te plaatsen. U kunt ook een boomtuin, 
geveltuin, vlinderveld of buurtmoestuin bij de gemeente aan-
vragen en onderhouden.
Een bloemenweide of idylle vergroot het leefgebied van bijen 
en vlinders. Door te variëren met bloemen, planten en bloei-
momenten trekt u deze insecten aan en helpt u de biodiversi-
teit een handje. Samen met u en uw buurtgenoten bekijken we 
hoe u zelf een veld voor vlinders of bijen kunt aanleggen. Bij 
een bijen- en vlinderveld helpt het als u biologische zaden en 
plantgoed gebruikt. Op de website van Arnhem Zoemt staat 
een lijst met kwekerijen waar u hiervoor terechtkunt. 

Meer kruidenrijk gras in 
Alteveer Cranevelt

Vragen? Opmerkingen? Stel ze gerust via: 
www.arnhem.nl 'Melding doen'. 

Vivienne van Sante, Stadsdeelmanager Wijkonderhoud 
Gemeente Arnhem.
Lianne Konings namens werkgroep Altegroen, 
email: altegroen@craneveer.nl.

Rode strepen: grasveldjes/bermen die in 2021 voor het eerst 
kruidenrijk worden gemaaid.

CRANEVEER



24 25Nieuwe locatie van Peuterspeelzaal
De Springplank

Zelfs op anderhalve meter afstand slaan we mét 
jou de handen ineen, door met allerlei oefeningen 
je fitheid op peil te brengen en te houden. Want 
zorgen moet je niet hebben, maar doen! 

De sportscholen hoeven deze lockdown gelukkig 
niet te sluiten. Geen brandhaard van corona, maar 
‘een belangrijke plek als uitlaatklep voor mentaal 
en fysiek functioneren’ stelt de overheid terecht 
vast. Daar zijn wij het van harte mee eens. En niet 
alleen in tijden van corona, maar eigenlijk altijd. 

En als je te maken hebt met de nare en vaak 
langdurige klachten na een Covid-19 infectie, kan 
je ook daarmee bij ons terecht. De specialistische 
fysiotherapie die je dan nodig hebt is voor 
iedereen mogelijk. Wij zijn gecertificeerd om deze 
fysiotherapie te mogen geven. Je hoeft daarvoor 
niet aanvullend verzekerd te zijn. 

Elk jaar staat bij ons de grote lidcactus de hele 
maand november prachtig in bloei. De moeite 
waard om te komen bekijken als je je toch komt 
aanmelden voor fitness of fysiotherapie. 

Absoluut veilig, deskundig én vertrouwd: 
Fitness en Fysiotherapie bij Life in Motion.

Zorgen over corona? 
Zorg dan voor een goede 

gezondheid! Life in 
Motion helpt je daarbij.

Oremusplein 58-60 Arnhem
www.lifeinmotion.nl (026) 389 35 00

Leven is bewegen! 
Sport en fysiotherapie 

onder één dak!

Ik ontmoet Auri en Marieke in de ruimte 
van de peuterspeelzaal in de beneden-
ruimte van de oude Emmausschool (nu 
basisschool De Zyp). Mijn kinderen en 
ik kennen ‘juf Auri’ goed omdat beide 
kinderen op de peuterspeelzaal ge-
speeld hebben en daar leuke vriendjes 
aan over hebben gehouden.

Eind augustus werd er een 
heropeningsfeest gevierd met o.a. 
oud-kleuterleidster en wijkbewoonster 
Coby van de Laar (87) die in 1973 de 
peuterspeelzaal in onze wijk opstartte. 
Ze loopt net binnen als ik Auri en 
Marieke spreek. Ze is nog steeds heel 
betrokken bij de peuterspeelzaal en 
heel enthousiast over de fijne open 
ruimte met mooi houten speelgoed en 
allerlei gezellige speelhoeken.  

Auri vertelt dat het altijd de bedoeling 
is geweest om aan te sluiten bij de 
basisschool De Zyp, vanwege de 
samenwerking met de school en de 
BSO maar ook i.v.m. de toekomst van 
een mogelijk integraal kindcentrum in 
de wijk. Marieke is 23 jaar werkzaam 
geweest op peuterspeelzaal De 
Calluna en Auri werkt al heel wat jaren 
in onze wijk.
Beide pedagogische medewerkers zijn 
er alle doordeweekse ochtenden. Het 
liefst willen ze ook de middagen open 
maar dat hangt af van de animo bij 
ouders in de wijk. Beiden benadrukken 
dat het gaat om een educatieve 
peuteropvang voor kinderen in de 
leeftijd van twee tot vier jaar. “Dit 
is een voorschoolse voorziening, 
waardoor de doorstroom naar de 
basisschool makkelijker wordt voor de 
kinderen”. 

Hoe ziet een dag op een 
peuterspeelzaal eruit?
Auri: “Bij de Springplank is elke dag 
anders, maar er is wel een duidelijke 
dagstructuur en regelmaat, waarin de 
veiligheid en de ontdekkingstocht van 
de peuters centraal staan. Er zijn altijd 
twee vaste medewerkers op de groep, 
met daarnaast een vrijwilligster of een 
stagiaire.

We zorgen voor activiteiten die 
aansluiten bij de interesse en 
ontwikkeling van de peuters. We 
vinden het belangrijk dat de eigenheid 
van een kind gezien en gewaardeerd 
wordt en het zich daardoor 
welkom voelt op de groep. De 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
wordt gestimuleerd, zodat het 
zelfvertrouwen kan groeien”.
Marieke vult aan: “We werken volgens 
de methode Actief leren. Dit heeft 
ook z’n effect op de indeling van de 
ruimte en onze manier van werken. 
De peuterspeelzaal is ingedeeld in 
verschillende hoeken, zoals een huis-, 
knutsel-, lees-, bouw- en puzzelhoek”.

Hoe is het contact met ouders, ook in 
deze bijzondere corona-tijd?
Marieke: “Er is nu gekozen voor een 
vaste route voor ouders en kinderen. 
Wanneer ouders hun peuter brengen 
is er altijd nog een mogelijkheid voor 
een informeel breng- of haalgesprek. 
Dat doen we nu bij de deur op 1,5 
meter afstand.

Wat vinden jullie zo leuk aan dit werk?
Marieke: “Wij vinden de 
onbevangenheid van de kinderen altijd 
bijzonder. Ieder kind is anders maar 
het is mooi om te zien dat ze zo open, 
eerlijk en enthousiast zijn”.
Al rondkijkend zegt Auri met trots dat 
ze heel blij zijn met de mooie ruimte 
binnen en buiten. “De Springplank 
moet die veerkrachtige plank zijn 
waarop de kinderen zich kunnen 
afzetten voor een mooie, gelukkige 
en veilige toekomst. Op deze plek is 
wat ons betreft aan alle voorwaarden 
daarvoor voldaan”. 

De peuterspeelzaal is gevestigd 
aan de Peter van Anrooylaan 3 en 
Auri en Marieke zijn bereikbaar op 
telefoonnummer 06 82 641 406. 
Meer informatie is te vinden op 
www.spa-spo.nl

door: Astrid de Winther - fotografie: Nico Heimans

De jarige Scouting Lincolngroep Arnhem heeft geld 
ingezameld voor het Longfonds. De groep deed dit door 
onder de naam Lincolnrestaurant een corona-proof 
walking dinner te houden. De 27 jeugdleden (van 7 tot 
18 jaar) maakten in kraampjes bij de blokhut aan de 
Zijpendaalseweg 169 diverse gerechten klaar. Familie en 
vrienden maakten vervolgens in groepjes een boswandeling 
van kraam naar kraam. Na aftrek van kosten en met een 
extra bijdrage van 200 euro van de scoutinggroep krijgt het 
Longfonds een gift van 535 euro.

Al 75 jaar een maatschappelijk betrokken 
scoutinggroep
Scouting Lincolngroep is opgericht in 1946 en vernoemd 
naar het 4th Battalion, Lincolnshire Regiment, dat in april 
1945 betrokken was bij de bevrijding van Arnhem. De 
groep organiseert elk jaar in juni een Lincolnrestaurant om 
geld in te zamelen voor wisselende goede doelen. Door de 
coronacrisis werd het dit jaar uitgesteld tot september. 

Longfonds logische keuze in corona-tijd
Door Covid-19 lag de keuze voor het Longfonds dit jaar voor 
de hand. Corona is immers een longaandoening die ook na 
genezing veel schade aan de longen achterlaat. Er is daarom 
veel geld nodig voor onderzoek.

Jarige Scouting Lincolngroep 
kookt geld bijeen voor het 
Longfonds

Lincolngroep Arnhem
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Oud-wijkbewoonster Lotte Rosier 
is samen met anderen onlangs een 
circusschool gestart. “Bij ‘Fabriek 
Fysiek’ is iedereen welkom en dat 
geldt uiteraard ook voor kinderen én 
volwassenen uit Alteveer-Cranevelt,” 
vertelt Lotte. “Of je nu vol passie 
mee wil doen aan een voorstelling of 
gewoon lekker wil bewegen, bij ons 
kan het allemaal. Fabriek Fysiek heeft 
dan ook een hoop te bieden. Van 
workshops tot kinderfeestjes en van 
educatieve programma’s tot wekelijkse 
lessen.”

Craneveer 
Lachend zegt Lotte: “Ik heb ooit nog 
de Craneveer rondgebracht in de 
wijk, heel leuk om er nu een keer 
zelf in te staan. Mijn ouders en 2 
zussen wonen nu nog verspreid over 
Alteveer-Cranevelt. Ik kom er dus 
nog heel regelmatig en weet zeker 
dat er wijkbewoners zijn die het leuk 
vinden om eens een keer vrijblijvend 
met ons mee te doen. Dat mag puur 
voor je plezier, maar ook als je echt 
‘circustalent’ hebt.” 

Laagdrempelig 
Fabriek Fysiek richt zich op circus 
omdat circus laagdrempelig is. 
“Er hoeft zeker geen volledige act 
ingestudeerd te worden en er is altijd 
iets waar je goed in bent. Je leert 
jongleren of fietsen op een éénwieler 
of misschien wel hoe je een handstand 
op een stoel maakt.” Het belangrijkste 
tijdens onze lessen voor kinderen 
is dat we graag willen dat ze plezier 

Iedereen welkom bij circusschool Fabriek Fysiek
krijgen in bewegen. De drempel 
haal je voor sommige kinderen weg 
doordat je geen wedstrijdelement 
hebt maar de focus ligt op het 
samenwerken. Bij volwassenen 
richten we ons op het aangaan van 
uitdagingen en het daarbij trainen 
van je lijf, doorzettingsvermogen 
en natuurlijk je lachspieren! Kom 
dus gerust eens langs. Onze locatie 
is dichtbij de wijk, namelijk in de 
Neerlandstuinstraat in Klarendal. 

Mensen die meer willen weten kunnen 
een kijkje nemen op fabriekfysiek.nl of 
een e-mail sturen naar
info@fabriekfysiek.nl”.

Heeft u ze wel eens gezien? De twee 
kabouters ergens in de bossen hier 
vlakbij. Maar ineens waren ze weg. 
Zou dat iets te maken hebben met 
de vliegenzwam die daar omgevallen 
was? Zijn de kabouters op zoek 
gegaan naar een ander onderkomen 
of heeft iemand ze meegenomen? We 
zullen het wel nooit te weten komen.

Maar… ten minste twee personen 
misten de kabouters. En allebei 
kwamen ze op hetzelfde idee, namelijk 
om er weer nieuwe neer te zetten. Het 
kleine meisje heeft er vier smurfen 
neergezet. Eén van de smurfen ligt 
te slapen, het is de ochtend van zijn 
verjaardag. Dan komen er opeens 
andere smurfen bij, de ene heeft een 
pakje in zijn hand, de tweede heeft 
een ontbijtje gemaakt en de derde 
maakt muziek. Wie wil er niet zo 
wakker worden op zijn verjaardag? 

De oudere vrouw heeft echte 
kabouters erbij gezet, zouden die 
op bezoek gaan bij de jarige smurf? 
Gezellig, in sprookjesland geldt er ten 

slotte geen bezoekersmaximum. Maar 
weet u wat er nu zo vreemd aan is? 
Een paar dagen later zijn er ineens nog 
veel meer kabouters in het bos. 
Kijkt u maar eens goed rond, 
misschien dat u ze dan ook wel ziet...

Kabouters
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‘Herdenken is een pijler onder onze democratie’ 
De coronacrisis stak dit jaar een spaak in het wiel. Vele 
activiteiten in onze Airborne regio konden niet plaats 
vinden. Door de beperkende maatregelen konden een aantal 
activiteiten, in afgeslankte vorm, wel doorgang vinden.

Gedurende vele jaren wapperen in de maand september 
de Airborne vlaggen in onze straten.  Er zijn nog nooit 
zoveel van deze vlaggen in onze wijken gezien als dit jaar 
(complimenten aan mijn wijkgenoten). Wellicht is het besef 
gegroeid dat er juist nu alle reden is om stil te staan bij 
vrijheid en onze democratische rechtstaat. Het is zeer te 
betreuren dat er dit jaar geen veteranen in onze stad konden 
komen. Wij kunnen alleen maar de wens uitspreken:  ‘See you 
next year ‘ 

Op 17 september j.l. waren er een aantal besloten 
bijeenkomsten bij het Airborne monument, in de Stadhuishal 
en in Musis Sacrum.
De bijeenkomst in Musis Sacrum was bedoeld voor vier 
personen uit de 24 wijken in Arnhem. De Wijkraad/Craneveer 
heeft een tweetal echtparen gevraagd onze wijken te willen 
vertegenwoordigen.  Dit waren de echtparen Meijer uit de 

Airborne Evacuatie Herdenking 
2020 in de coronacrisis

Bachlaan en Groeneweg uit de Obrechtstraat. Zij hebben 
gehoor gegeven aan dit verzoek en u vertegenwoordigd.

Het voorprogramma bestond uit prachtige muziek door 
een alt-violiste van het Phion orkest, afgewisseld met een 
voordracht uit het dagboek van haar grootvader, die in 
Arnhem woonde, uit de periode september/oktober 1944.
De organisatie had voor alle aanwezigen een ansichtkaart 
gemaakt, met op de voorzijde de Eusebiuskerk. Op de 
achterzijde konden zij een wens, groet etc. schrijven. Deze 
kaarten zijn verstuurd aan de Veteranen. Een blijk aan hen 
dat er in Arnhem nog altijd aan hen wordt gedacht.
Daarna werd er verbinding gemaakt met de Stadhuishal en 
kon er gekeken worden op een groot beeldscherm naar de 
Bridge to Liberation.
Het was bijzonder en het voelde toch wat beklemmend 
met ca. 100 mensen in een zaal te zitten waar normaliter 
honderden toeschouwers zijn.

Mijn complimenten aan de Gemeente Arnhem. Onder 
beperkte omstandigheden heeft men een pijler onder onze 
democratie hoog gehouden.

Bas Groeneweg

M75 Huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding
en bijlessen Arnhem

VMBO HAVO VWO
Voor elke leerling maatwerk

•  Begeleid huiswerk maken, individueel of in een kleine groep.

•  Specialistische studiebegeleiding voor leerlingen met extra leerbehoeften.

•  Doelgericht werken aan je schoolvakken.

•  Nu ook Citotraining groep 7 en 8.

Waterbergseweg 3
6815 AL Arnhem
www.m75.nl
info@m75.nl
06 44 760 888

Gediplomeerd leerkracht - remedial teacher - autisme specialist

Marieke van Eeden
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Huiseigenaren in Arnhem die hun woning willen verduurzamen 
kunnen daarvoor tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen. 
Als de Arnhemse gemeenteraad instemt met een voorstel voor een 
nieuw type duurzaamheidslening is daarvoor de komende vijf jaar, 
10 miljoen euro beschikbaar.
 
Nieuw ten opzichte van bestaande duurzaamheidslening is dat er 
veel meer energiemaatregelen kunnen worden gefinancierd. Denk 
daarbij aan de aanschaf van een zonnecollector, een warmtepomp 
een thuisaccu of infraroodpanelen. Vrijwel alle maatregelen om een 
woning aardgasvrij of ‘nul op de meter’ te maken komen ervoor in 
aanmerking. In de bestaande situatie was dit voornamelijk beperkt 
tot de aanschaf van zonnepanelen of isoleren van woningen. Ook 
het maximale leenbedrag gaat omhoog van 25.000 euro naar 
50.000 euro.
 
Populariteit duurzaamheidslening toegenomen
Arnhem kent sinds 2013 een duurzaamheidslening. Sinds de start 
daarvan is voor 4,7 miljoen aan leningen verstrekt aan ongeveer 
750 woningeigenaren. Met deze leningen zijn voornamelijk 

Nieuw type 
duurzaamheidslening in 
Arnhem 

maatregelen uitgevoerd zoals het plaatsen van zonnepanelen en 
het isoleren van woningen. 
Vooral de laatste jaren heeft de duurzaamheidslening aan 
populariteit gewonnen. Zo zijn sinds halverwege 2018 ruim 550 
leningen verstrekt.
 
Overbrugging
Omdat het huidige budget voor duurzaamheidsleningen op is 
en de voorwaarden voor het nieuwe type duurzaamheidslening 
nog moet worden vastgesteld door de gemeenteraad heeft 
het college besloten het huidige budget voor de bestaande 
duurzaamheidsregeling opgehoogd met 500.000 euro. 
Arnhemmers kunnen nu dus weer een lening aanvragen.
 
Fors bedrag beschikbaar
Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: “de 
duurzaamheidslening voorziet in een behoefte zo blijkt uit de 
cijfers. Met de duurzaamheidslening nieuwe stijl kunnen we, mede 
dankzij hulp van de provincie, in een keer een fors bedrag ter 
beschikking stellen waarmee we de komende jaren vooruit kunnen.”
 
Bijdrage provincie Gelderland
Dankzij een bijdrage van de provincie Gelderland kan het budget 
dat de gemeente zelf beschikbaar stelt van 5 miljoen worden 
verdubbeld naar 10 miljoen. “Zo is onze Arnhemse euro dus 
het dubbele waard. Een kans die we moeten pakken”, aldus 
Cathelijne Bouwkamp. “Maar belangrijker nog is dat we met deze 
lening de drempel verlagen voor mensen om te investeren in 
energiebesparende maatregelen en daarmee bij te dragen aan de 
verlaging van de CO2-uitstoot.  En daar is het uiteindelijk om te 
doen.

De Milieubak in het kort:  
De Milieubak is een kleine bakwagen die we iedere vrijdag volgens 
een planning in een wijk parkeren en waar bewoners hun grovere 
afval, dat niet in de ondergrondse afvalcontainer hoort of past, 
gratis kunnen inleveren. 
Het gaat vooral om klein grofvuil en elektrische apparaten die je zelf 
kan dragen in een kratje of boodschappentas. Dit is afval dat we nu 
ook regelmatig naast ondergrondse containers zien. 
De schone buurt coaches zijn er voor uitleg en hulp bij het juist 
afval scheiden. Ook hebben we hulpmiddelen om beter afval te 
scheiden bij ons, zoals een Jekko voor het verzamelen van batterijen 

en lampen in huis, een houder voor de afvalpas en de infowijzer 
‘afval scheiden loont’ in vier talen.
Het is een extra service, bewoners kunnen met dit afval ook altijd 
terecht op het afvalbrengstation.
 
Iedere week staat de Milieubak op vrijdag op een locatie in Arnhem. 
Per dag staat de Milieubak op twee locaties; van 10-12 uur en van 
14-16 uur. Iedere vier weken komen we terug in dezelfde wijk, de 
locatie in de wijk verschilt per 3 maanden. In totaal hebben we daar-
mee 8 gebieden/wijken voor de Milieubak met (8x3) 24 standplaat-
sen waar deze 2 uur per keer staat.

Op  www.arnhem.nl/waarmoetwelkafval onder milieubak komt 
iedere maand een nieuw overzicht met de locaties.

In Arnhem zijn we gestart 
met de Milieubak!  

Terwijl je door de buurt loopt zie je van alles waarvan je denkt:
‘Hé, als dat nou eens opgelost wordt, dat zou fijn zijn!’

En dat kan!
Nu is er Fixi en daarmee maak je eenvoudig melding van wat je ziet 
en wat door de gemeente gemakkelijk af te handelen is.

Fixi helpt je bij het melden van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, 
overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels. Speeltuin -toe-
stellen die stuk zijn, verkeerssituaties, zwerfvuil,  groenonderhoud  
etc.,  wat je zoal ziet als je over straat loopt. De openbare ruimte dus.
 
Hier kun je nu eenvoudig een melding van te maken. En lukt het je 
niet vraag je buur of hij/zij dit voor je wilt doen. Als inwoner  van 
de wijk word je vervolgens direct op de hoogte gehouden van de 
afhandeling. 

FIXI  
De kerken willen, ook in de Coronatijd, er 
zijn voor de inwoners van Arnhem. Met 
name voor hen die eenzaam zijn, mensen 
die buiten de boot vallen, verdwaald zijn 
in onze ingewikkelde maatschappij,… 
Kortom, hulp bieden daar waar geen 
helper is. Dat doen wij met vele vrijwilligers 
die vanuit hun christelijke inspiratie 
gemotiveerd zijn om medeburgers te 
helpen.

Op de website www.okoarnhem.nl is een 
overzicht te vinden van de verschillende 
vormen van hulpverlening vanuit de 

Overleg Kerken en Overheid 
Arnhem (OKO)

Blijf op de hoogte van de afhandeling
Zodra de gemeente met je melding aan de slag gaat, kan je via Fixi 
altijd de status inzien. Heb je zelf vragen of opmerkingen over de 
afhandeling van je melding? Stel deze dan via je melding in Fixi.
 
EEN MELDING MAKEN IN 3 STAPPEN
Een Fixi melding is met een paar eenvoudige stappen te maken:
1. Maak een foto en omschrijf je melding;
2. Je gemeente neemt de melding in behandeling;
3. Je krijgt bericht als je melding is opgelost.

Zo houden wij onze wijk op alle fronten intact.
Kijk voor meer informatie op www.fixi.nl

Vorig jaar leefde in Nederland één op 
de negen kinderen in armoede. Door 
het uitbreken van de Coronacrisis mer-
ken we nu dat dit aantal stijgt en voor 
de nabije toekomst vrezen we een 
verdere verslechtering van de situatie. 
Ook in Alteveer en Cranevelt heerst 
deze problematiek, vaak verborgen 
achter de voordeur. Deze kinderen 
kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee 
laten doen!
Juist ook in Alteveer en Cranevelt 
heeft Leergeld als missie het voor-
komen van sociale uitsluiting van 
kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. We hebben het 
dan over gezinnen met een inkomen 
tot 130 procent van de bijstandsnorm 
maar ook over gezinnen met een 
hoger inkomen waar schuldenproble-
matiek heerst.
Leergeld biedt kansen aan kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om te 
kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor 
kunnen ook deze kinderen hun sociale 
vaardigheden en kennis zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en later als vol-
wassenen volwaardig participeren in 
de samenleving. Door deze kinderen 
niet buiten te sluiten, wordt boven-
dien voorkomen dat de maatschappij 
er later duur “leergeld” voor gaat beta-

len. Het motto van Leergeld is:

Alle kinderen mogen
meedoen, want nu meedoen 

is straks meetellen!

Leergeld kan helpen door het verstrek-
ken van laptops of computers/gra-
fische rekenmachines die nodig zijn 
voor het maken van schoolopdrachten 
en huiswerk. Verder door het verstrek-
ken van een goede tweedehands fiets 
als school of sportcentrum net wat 
verder van huis liggen.
Ondersteuning in schoolkosten: Denk 
aan een bijdrage in (hoge) kosten voor 
sportkleding, extra ouderbijdrage, 
en/of een bijdrage in schoolreizen of 
excursies.
Naast deze standaardvoorzieningen 
krijgt Leergeld vaak acties aangebo-
den die de moeite waard zijn voor 

kinderen, zoals sinterklaascadeautjes, 
kerstpakketten, zwemactiviteiten, etc.. 
Tijdens een huisbezoek wordt bespro-
ken wat er nodig is. Wanneer vragen 
niet door Leergeld kunnen worden 
beantwoord verwijzen wij naar andere 
organisaties.

Heb je als ouder of verwijzer een 
vraag, neem dan gerust contact met 
ons op. Aanmelden kan telefonisch, 
maar vooral via de website..
Door de toenemende vraag zijn we 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor het doen van huisbezoeken bij 
de gezinnen. In Coronatijd worden de 
vragen telefonisch met de gezinnen 
doorgenomen.

Website: www.leergeldarnhem.nl
Tel: 026 4455572 op dinsdag t/m don-
derdag tussen 09.00 en 10.00  uur.

Stichting Leergeld

kerken. We hebben daarbij de zelfde 
wijkindeling aangehouden als die van de 
wijkteams.

De vormen van hulpverlening zijn 
op de site ondergebracht onder de 
kopjes Ontmoeting, Bezoekwerk, 
Hulpverlening (materieel en immaterieel) 
en Zingeving. We zoeken bij hulpvragen, 
liefst in overleg met de wijkteams, 
naar passende hulp bij vormen van 
eenzaamheid, praktische of geestelijke 
zorg of nood.

Soms is daar professionele ondersteuning 
nodig en kunnen we in overleg met 
de hulpvrager contact opnemen met 
deskundigen, soms kunnen onze 
vrijwilligers ui de kerken worden ingezet.

Contact met OKO; via het contactformulier 
op de website 
www.okoarnhem.nl

GEEN GELD...
 TOCH MEEDOEN!
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Een stralende huid?
Tijd voor Ineke.

Het team bestaat uit zes leden die het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd 
kunnen adviseren op het gebied van bomen. 

De zes leden van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA) 
zijn: Lianne Konings, Arjen van Reden, Josan Tielen, Hans 
Jacobse, Thera Koppenol en Hans van den Bos. 
Als beoogd voorzitter is Hans van den Bos aangewezen. 
De bekendmaking van de leden van het BKA betekent ook 
het vertrekpunt waarop de leden met elkaar bepalen hoe 
zij hun rol precies willen gaan invullen. De gemeente heeft 
er bewust voor gekozen om dat vooraf niet volledig vast te 
leggen. 

Meer bomen 
Het Boomkwaliteitsteam is een uitvloeisel van het 
nieuwe bomenbeleid dat de gemeenteraad begin dit jaar 
vaststelde. Het bomenbeleid is erop gericht om nog meer 
bomen in de stad te krijgen en daarmee een nog groener 
Arnhem. 

Over de leden van het BKA 
• Lianne Konings is voorzitter van het Groenforum en 
zit dus als een spin in het web van de Arnhemse groene 
organisaties. 

Arnhems Boomkwaliteitsteam van start 

• Arjen van Reden heeft na zijn opleiding Tuin- en 
Landschapsinrichting jarenlang bij adviesbureaus gewerkt. 
Heeft veel ervaring met projectleiding en kwaliteitszorg. 

• Josan Tielen werkt als programmabegeleider bij RWS. 
Heeft veel ervaring met complexe gebiedsprocessen en 
vraagstukken rond ruimtelijke afwegingen, bomen en natuur. 

• Hans Jacobse is docent Management buitenruimte, 
Groenbeheer en Bomen in de stad op Larenstein.
 
• Thera Koppenol is kwaliteitscoördinator in Rijnstate 
Ziekenhuis. Vanuit haar groene achtergrond (milieuhygiëne, 
Wageningen) wil ze haar huidige kennis op het gebied van 
kwaliteitszorg graag combineren in haar werk voor het BKA. 

Hans van den Bos deed Bos- en Natuurbeheer in 
Wageningen. Is afgestudeerd als bosecoloog (nog steeds 
zijn passie). Werkte als beleidsadviseur bij Staatsbosbeheer 
in zeer diverse functies, het laatst als strategisch 
communicatieadviseur. Is sinds elf jaar eigen baas als 
natuurschrijver en – fotograaf. 
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Al enige tijd is er bij zware buien 
wateroverlast in sommige straten. 
De Gemeente Arnhem heeft 
een ontwerp gemaakt om deze 
wateroverlast zoveel als mogelijk 
tegen te gaan. Wat gaat er 
gebeuren: 

1. Aanbrengen van extra kolken 
in de straat die we aansluiten 
op de bestaande brandput in de 
groenstrook. De brandput zal als 
infiltratieput gaan fungeren.

2. Aanleg van een wadi in de berm 
van de Cattepoelseweg.

3. Maken van enkele 
bandverlagingen (4 stuks) in 
de Cattepoelseweg zodat het 

Wateroverlast tegengaan 
op de Cattepoelseweg  

regenwater in de berm kan 
stromen.

4. Plaatsen van twee extra 
kolken nabij de kruising Julius 
Röntgenweg / Cattepoelseweg die 
we aansluiten op de bestaande 
infiltratieput in de Meyrooslaan.

Fase 1 is inmiddels naar 
tevredenheid uitgevoerd. De 
eerste stevige regenbuien laten 
zien dat dit lijkt te werken. De 
2e fase (het aanbrengen van 
nieuwe bestrating) volgt eind 
2020 / begin 2021. Zoals in de 
brief aan bewoners is aangegeven, 
worden de bewoners eerdaags 
voor een toelichting op deze fase 
uitgenodigd. 

De 3e en laatste fase wordt 
binnen de reconstructie van de 
kruising (t.h.v. 348)  meegenomen. 
Binnen de reconstructie wordt 
een verhoging aangebracht die 
het water van de hoger gelegen 
gedeeltes richting de wadi en de 
Deelenseweg moet sturen.  
Fase 3 is nog in ontwikkeling 
en moet nog met beheerders 
van ambulances, busdiensten, 
brandweer e.d. worden 
besproken. Voor deze fase zijn de 
uitvoeringsdata nog niet duidelijk.

De werkzaamheden zullen enige 
overlast geven. Wij vragen om 
uw medewerking. Voor eventuele 
vragen kunt u contact opnemen 
met Chris van Schalkwijk, 

ONTWERP

Uw wensen in 
een goed plan

BEPLANTING

Advies, inkoop 
en aanplant

KLIMAATROBUUST

Uw tuin 
klimaatbestendig

06-21991797 | info@melsetuinen.nl | www.melsetuinen.nl  

De gemeente Arnhem is bezig met 
het schrijven van een parkeernota 
voor de hele gemeente. Wij hebben 
als parkeercommissie de mogelijkheid 
gekregen mee te denken over de 
inhoud daarvan. Dat is voor ons 
belangrijk omdat eventuele plannen 
die we hebben wel binnen het kader 
van die nota zullen moeten passen. 
De hoop is dat de nota aan het 
einde van dit kalenderjaar door de 
gemeenteraad  zal zijn en dan kunnen 
we, eindelijk, verder gaan met onze 
plannen.
Uiteraard leggen we plannen eerst 
voor aan de wijk. We zullen dat in deze 
Coronatijden anders vorm moeten 
geven dan eerder gedacht, we kunnen 
nu niet eenvoudig weg een zaal 
reserveren voor tientallen mensen. 
Over hoe we dat gaan  zullen we 
iedereen op de hoogte stellen, zodra 
we meer weten. Dus:

De gemeente stelt de verkeersnota 
vast voor de hele gemeente, hopelijk 
dit kalenderjaar
De parkeercommissie presenteert haar 
plannen aan de wijk, begin 2021

Verkeer  
Foutparkeerder van de maand
Deze foto’s zijn ingezonden door een 
wijkbewoonster en onlangs gemaakt 
aan de Wolflaan.  We zouden het zeer 

Nieuwe foto’s (of vragen/opmerkingen) welkom: verkeer@craneveer.nl

waarderen als deze automobilist 
net zoals de andere 99% van de 
wijkbewoners zich gewoon aan de 
verkeersregels zou houden.

in de
wijk!
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Onze wijkgenote Louise Honée werd 
in 1974  geboren in Nijmegen, als 
derde kind in een gezin dat later vijf 
kinderen zou tellen.  Ze kijkt terug 
op een fijne jeugd in een stabiele 
gezinssituatIe. Op 19-jarige leeftijd 
vertrok ze naar Amsterdam om – in 
eerste instantie – rechten te studeren, 
maar na haar propedeuse switchte ze 
naar de Faculteit Kunstgeschiedenis. 
Daar werd haar gevoel voor beeld 
gestimuleerd en ontwikkeld.  Haar 
scriptie, die ze aan het eind van 
de opleiding moest maken, had 
betrekking op  mode fotografie als 
kunstvorm.  

Ze was pas in Amsterdam gearriveerd 
toen ze Haakon Kuit ontmoette en een 
relatie met hem kreeg. ‘Hij was een 
paar jaar ouder en bijna afgestudeerd 
toen ik net met mijn studie begon. 
We zagen elkaar soms maandenlang 
niet, omdat hij in Amerika en in Spanje 
stage ging lopen, maar juist  daardoor 
kon ik mijn eigen ontwikkelingen 
als individueel mens en als student 
doormaken en ik denk dat dat heel 
goed is geweest.’ 

Na het voltooien van haar studie 
Kunstgeschiedenis wilde Louise 
‘iets met beeld’ gaan doen en haar 
zus attendeerde haar erop dat ze 
voor fotografie zou kunnen kiezen. 
Louise, inmiddels getrouwd met 
Haakon  en wonend op Alteveer, 
volgde in Amsterdam een basiscursus 
fotografie en daarna een driejarige 
opleiding documentaire fotografie: 
‘In het begin werd ik voornamelijk 
geïnspireerd door onze kinderen en 
door onze omgeving, ik maakte een 
soort dagboeken van foto’s.’  Als ik 
vraag hoe ze dat kon, echtgenote en 
moeder van kleine kinderen zijn en 
dat combineren met een opleiding 
zegt ze: ‘Het was niet altijd gemakkelijk 
alle ballen in de lucht te houden, 
maar ik was supergemotiveerd voor 
de opleiding, dus ik deed het en het 
ging.’ Haar afstudeerproject van de 

Fotoacademie ging over vijf Afghaanse 
zusjes die als politiek vluchteling in 
Nederland opgroeiden. 

Nadat ze enkele jaren vooral editorial 
werk had gemaakt, portretten en 
reportages voor dagbladen en 
modetijdschriften, zocht Louise naar 
meer verdieping in haar fotografisch 
werk en volgde ze workshops in 
het buitenland. Toen een van haar 
kinderen meedeed aan Billy Elliot, de 
musical, wilde ze meer weten van het 
gebied waar dat verhaal zich afspeelt, 
namelijk in een voormalige mijnstreek 
in Noordoost Engeland in de buurt van 
Newcastle. In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw werd daar het merendeel 
van de kolenmijnen gesloten en er 
kwam geen nieuwe werkgelegenheid 
voor in de plaats, waardoor veel 
gezinnen in de armoede belandden. 

Mensen die ergens anders een baan 
konden vinden vertrokken uit die 
omgeving, maar dat was niet voor alle 
bewoners van de streek weggelegd.  
Louise ging er naar toe en zag wat de 
werkloosheid en de uitzichtloosheid 
bij de achterblijvers aanrichtte: 
ze zag gelatenheid, wantrouwen, 
ongeïnteresseerdheid, drank- en 
drugsproblemen. ‘Hun kinderen 
groeien op in povere omstandigheden 
maar het blijkt dat zij zich daardoor 
niet laten breken. Ze vertonen een 
natuurlijke robuustheid en rauwheid, 
ze zijn streetwise en veel te vroeg op 
zichzelf aangewezen door problemen 
van hun ouders, maar een ander 
leven kennen ze niet en  ze zijn net 
zo levenslustig als kinderen die in 
een betere situatie groot worden. Van 
die kinderen maakte ik foto’s. Ik had 
graag hun ouders gesproken, want 
voor publicatie heb je toestemming 
nodig. Dan belde ik ergens aan, een 
kind deed de deur open en ik vroeg of 
ik zijn vader of moeder kon spreken. 
Meestal kreeg ik de boodschap dat het 
niet uit kwam. Heel jammer.’ 

Een tv-uitzending van Nieuwsuur 
zette Louise op het spoor van een 
vergelijkbaar gebied in Amerika en 
wel in West Virginia. Ook in die streek 
waren de mijnen binnen een kort 
tijdsbestek gesloten, waarmee de 
lokale en regionale werkgelegenheid 
verviel. ‘Ik ging er niet onvoorbereid 
naar toe, maar ik kende niemand en 
moest helemaal zelf mijn weg vinden. 
Gelukkig had ik  inmiddels ervaring 
met de gemakkelijke en open manier 
van contact leggen van Amerikanen 
en daar deed ik mijn voordeel mee. 
Voor mijn vertrek moest ik thuis 
natuurlijk van alles regelen, maar als 
ik daar was in mijn eentje kon ik me 
heel goed concentreren op mijn werk, 
en als ik dan weer thuis kwam draaide 
ik meteen weer mee in de hectiek 
van ons gezin met vier kinderen. Al 
werkend aan de foto’s die ik gemaakt 
had verwerkte ik wat ik had gezien 

en ervaren. Ook in West Virginia 
was sprake van spookdorpen, soms 
zag ik huizen waarin nog meubels 
en een koelkast  stonden, waar 
nog kleren hingen en fotoboeken 
lagen. Toen vroeg ik me af wat je in 
je leven bewaart, waarom en voor 
wie?’ Sommige leegstaande huizen 
waren dichtgetimmerd, andere waren 
vervallen tot ruïnes en weer andere  
leken alleen maar verlaten, want daar 
kwamen ’s ochtend kinderen uit die 
naar de halte van de schoolbus liepen. 
Een supermarkt was een kwartier 
rijden naar de ene kant, McDonalds 
een kwartier naar de andere kant. 
Verder was er eigenlijk niet veel. 

‘Wat ik hier zag, het landschap dat 
zowel beschermt voor als afsluit 
van en met name de levenskracht 
van de kinderen die er wonen, 
sprak me enorm aan. 65 Procent 
van de kinderen woont niet bij 
hun ouders, want die hebben werk 
buiten het gebied of zijn verslaafd. 
Maar dat betekent niet dat ze aan 
hun lot worden overgelaten, ze 
groeien op bij grootouders, ooms 
en tantes  in een familieverband en 
in geborgenheid. De ouderen zijn 
arm, passief, gelaten en houden met 
moeite en voedselbonnen het hoofd 
boven water, het zijn de kinderen die 
hoop geven op een betere toekomst.’ 
Tijdens haar tweede bezoek aan het 
gebied leerde Louise mensen kennen 
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Louise Honée
                          beeldend verhalen vertellen

interview: Petra Alsters

die zich inzetten voor de meest 
hulpbehoevenden in de omgeving 
en ook proberen  het leven wat 
leuker te maken voor de kinderen: 
naar McDonalds voor een ijsje of een 
happy meal of naar de bioscoop. Via 
deze mensen kon ze wat dichter bij 
de families komen. Tijdens haar derde 
en vierde bezoek kenden de mensen 
haar en vertrouwden haar ook. Dat 
gaf een nog betere inkijk in hun leven. 
Louise zegt daarover: ‘Ik wil met mijn 
foto’s niet oordelen, ik wil een verhaal 
vertellen. Het is hun situatie, ik kan 
hen niet helpen maar het verhaal 
vertellen kan ik wel. Soms vind ik 
het moeilijk de grenzen te bepalen 
van betrokkenheid en nabijheid 
enerzijds en de noodzakelijke distantie 
anderzijds. Ik moet me altijd realiseren 
dat ik voor hen een voorbijganger ben.’  

De vier fotoreizen leidden tot een 
prachtig fotoboek ‘We love where 
we live’. Bij alle processen van de 
totstandkoming van het boek is Louise 
betrokken geweest en ze is blij met 
het resultaat. Sommige kinderen zou 
ze langer willen volgen,  maar door 
corona is dat voorlopig niet mogelijk. 
Via facebook houdt ze contact met 
twee zusjes, die nu richting puberteit 
gaan: ‘Hoe zij zich gaan ontwikkelen...
dat verhaal zou ik graag fotograferen. 
Ik vraag me af welke kansen ze krijgen, 
of er stimulansen zullen zijn en hoe ze 
daarop reageren.’ 

Louise is een aantal keren 
genomineerd en ook heeft ze prijzen 
gewonnen met haar fotowerk. ’Ja, dat 
is geweldig, die waardering geeft mij 
een enorme boost en zin om beter 
in mijn werk te worden.’ Naast het 
vrije werk neemt ze opdrachten aan, 
bijvoorbeeld om portretten te maken: 
‘Dat is heel anders, maar ook weer heel 
divers en spannend. Het fotograferen 
heeft mijn leven meer inhoud gegeven 
en rijker gemaakt aan ervaringen en 
emoties.’ Als ik vraag of haar kinderen 
daar iets van meekrijgen zeg ze: ‘Ze 
zijn zich ervan bewust dat het niet 
altijd vanzelfsprekend is dat je bij je 
ouders woont, dat er ook kinderen 
zijn die opgroeien in armoede en 
zich daardoor niet ten volle kunnen 
ontwikkelen en ontplooien.’ 

Wat zou ze nog willen doen op haar 
vakgebied? Louise voelt er  veel 
voor om als coach andere mensen, 
die met fotografie bezig zijn, te 
begeleiden in het ontwikkelen van 
hun  eigen beeldtaal. Voor een nieuw 
documentair beeldend verhaal gaat 
haar interesse uit naar Sardinië, 
waar ook  gebieden ontvolkt raken. 
‘Misschien is dat wel het Leitmotiv 
van mijn huidige werk’ lacht ze, ‘die  
interesse in mensen en hun omgeving, 
met als kernpunt de onverwoestbare 
levensdrang en levenskracht van 
kinderen.’  

‘Het fotograferen 
heeft mijn leven 

meer inhoud 
gegeven en rijker 

gemaakt aan 
ervaringen en 

emoties.’ 

Lever uw recepten in bij

Drogisterij Alteveer. Uw medicijnen zijn hier

ook af te halen of worden op verzoek thuis bezorgd.

Apotheek Biermasz

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51
6815 BL Arnhem

026 37 07 535

Regelmatig speciale aanbiedingen
Bewustwinkelen.nl nu ook afhalen en betalen 
bij Drogisterij Alteveer

maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00  en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

& Drogisterij Alteveer

Apotheek Biermasz
Onder de Linden 21-1
6822 KG Arnhem
026 44 23 618
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Activiteitenschema

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
  
    
Vrijdag

Zaterdag

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.

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 recreatiezaal activiteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitge zonderd de kerstvakantie. 
Voor informatie kunt u bellen met Marjan van Roon, 026 -35 10 051. 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.

 14.00 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 19.00 - 20.00 uur Damesgym Gymzaal beneden/
                Recreatiezaal
 19.30 - 21.00 uur Tafeltennis Gymzaal beneden
 20.30 - 22.00 uur Badminton Gymzaal boven

 09.30 - 12.00 uur Schilderen Recreatiezaal
 12.30 - 14.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 15.30 - 16.30 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 
 13.30 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 15.45 - 16.30 uur Kleutergym 1 Gymzaal boven
 16.30 - 17.15 uur Kindergym Gymzaal boven
 17.15 - 18.00 uur Kindergym Gymzaal boven
 19.00 - 20-00 uur Zumba Gymzaal beneden
 20.00 - 21.00 uur BBB  Gymzaal beneden

 08.45 - 10.00 uur Tai Chi beginners Recreatiezaal 
 10.15 - 11.30 uur Tai Chi Recreatiezaal
 14.00 - 15.00 uur Gymfit 60+ Recreatiezaal
 16.30 - 17.30 uur Rustige Yoga Recreatiezaal
 19.30 - 20.45 uur Spaans beginners Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Volleybal Gymzaal beneden

 10.00 - 12.30 uur Biljarten Recreatiezaal

 10.30 - 11.30 uur Zaalvoetbal Gymzaal beneden

35

 

  

Kom zwemmen bij  

Zwemschool 
  D e  Vin  

Alteveer ! 
  

  
   D iploma A, B en C   

   Kleine groepen   max. 7  leerlingen   

   P rikkel arme omgeving   

   W arm  water   

   E rvaren  lesgever   

   Direct starten mogelijk!   

  

  Kijk voor meer info op:   

www.zwemschooldevin.nl   

Mozartstraat 2, Arnhem 

NIEUWE LEDEN

GEZOCHT!!

www.houweronderhoud.nl
Lisztstraat 13-2, Arnhem, Tel. 06-51 285 283

info@houweronderhoud.nl

Specialismen

>   Electrotechniek

>   Installatietechniek

>   Timmer & Bouw

>   Dak, Dakramen & Zinkwerk

>   Slotenservice

>   Riolering

>   Isolatie

>   Woning Ergonomisch Aanpassen

D  Houwer
Onderhoud- & Renovatiebedrijf

BROODJES • SNACKS • MENU’S
SHOARMA • DÖNER • SCHOTELS • IJS

Beethovenlaan 72 - 6815 BM Arnhem
tel/fax: 026 - 35 16 226
barthoekje@gmail.com

  

dinsdag t/m vrijdag 12.00 - 21.00 u
zaterdag & zondag  14.00 - 21.00 u

Colofon
Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther  •  Voorzitter
Obrechtstraat 18 • 026 - 446 03 06
Chantal Feber  •  Advertenties
Cattepoelseweg 276 • 026 - 351 11 00
Herma Zuidema  •  Logistiek
Cattepoelseweg 230 • 026 - 351 84 47

Marcella Kerner •  Redactielid
redactie@craneveer.nl

Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Herma Zuidema • Coördinatie 
026 - 351 84 47   bezorging@craneveer.nl

Bestuur Recreatieve Vereniging 
Craneveer
Sylvia Kortenraij • Voorzitter 
• ledenadministratie
Halévystraat 8 • 026-351 37 54
Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 15 • 026-351 00 51
Jorgo Trautig • Penningmeester
Cattepoelseweg 360 • 026-361 03 29
Louis Bosman
Bachlaan 15 • 06-26 37 81 38
Inez van de Kerkhof
Kluizeweg 262 • 06-24 12 04 60

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

penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/ ’t Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
06 -14 40 80 66
Monique Steenkamer • secretaris
wijkraad@craneveer.nl
Joost Froeling • penningmeester
06 - 51 40 24 81
Michiel Spee
wijkraad@craneveer.nl
Hannie Riksen
06 - 44 87 04 48
Jenine Hingstman
06 - 23 14 33 18
Marjan van Roon
026 - 351 00 51
Ryklof Wander
026 - 445 26 07

Werkgroepen
Verkeer & Parkeren
verkeer@craneveer.nl

Buurtfabriek
info@onzebuurtfabriek.nl

Rijnstate
rijnstate@craneveer.nl

Duurzaam
info@duurzaamcraneveer.nl

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

Vertrouwenscontactpersonen:
Desiree van Rookhuijsen
Maurice Lankheet  06 -14 40 80 66

Oplage: 1700 exemplaren
Vormgeving: Nico Heimans
Druk: DrukwerkMax, Duiven

NIEUWE LEDEN

GEZOCHT!!
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