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   Wijkblad van Cranevelt/Alteveer

CRANEVEER

Op nummer 1
Het prachtige versierde 
raam van Elin en Jurre

Icecream!

Kluizeweg
 opnieuw 

geasfalteerd



Openingstijden:

Eerste Pinksterdag   open van 12:00-18:00 uur
Tweede Pinksterdag  open van 12:00-18:00 uur

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
In de vorige editie schreef ik al dat we blij zijn met onze 
nieuwe redactieleden: Sandra Pluim, Anne Melse en Ryklof 
Wander. Nu zijn we nog op zoek naar een voorzitter! Een 
enthousiaste buurtgenoot die het leuk vindt om (en goed is in) 
te coördineren, netwerken en te verbinden. Want na een flink 
aantal jaren bij de redactie is het voor mij tijd om het stokje 
over te dragen. 
Ik heb het altijd leuk en interessant gevonden om te sparren 
over artikelen, mijn ’oor te luisteren te leggen’  in de wijk, 
en contacten te leggen en mensen te verbinden. Ik zal het 
overigens niet kunnen laten om af en toe een artikel te 
schrijven of iemand te interviewen voor het wijkblad. 

Ik vind het leuk om te zien dat er wat vaste schrijvers zijn die 
elke keer een bijdrage aanleveren. We proberen het blad 
interessant en vrolijk te houden met artikelen van en voor de 
wijk. Dit keer met mooie foto’s van Koningsdag waarbij het 
oranje comité opnieuw op inventieve wijze de kinderen in de 
wijk toch enigszins Koningsdag hebben laten vieren.
Dit keer natuurlijk bijdragen van Duurzaam, de Buurtfabriek, 
de werkgroep parkeren en verkeer, de Wijkraad en de 

Beethovenlaan 61 - 63 

6815 BL Arnhem 

Tel  026 44  26  720

•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

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

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.

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

Voorplaat:  
Anneke van Maanen- Rietveld

We zijn op zoek naar een enthousiaste voorzitter 
voor het wijkblad Craneveer!



We zijn op zoek naar een enthousiaste buurtgenoot die samen met de redactieleden 
het wijkblad wil coördineren. Belangrijk daarbij is: onderhouden van contacten, 

netwerken, je oor te luisteren leggen in de wijk, verbinden, de redactievergadering 
leiden etc. etc. Ervaring is geen pré, enthousiasme en inzet wel. 



Het wijkblad komt 6 à 7 keer per jaar uit en dat betekent 7 vergaderingen 
per jaar en een uitje. 

Het kost je ongeveer zo’n 12 uur per wijkblad, dus ongeveer 75 uur per jaar. 
Het staat goed op je CV en het zijn gezellige avondjes!



Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan het wijkblad en je schouders eronder 
te zetten? Dan nodigen we je van harte uit ons te mailen. Stuur je reactie naar 

redactie@craneveer.nl 

recreatieve vereniging Craneveer. Denken jullie aan het 
wijkidee? Je kunt je idee nog indienen tot 1 juli! Deze keer deel 
5 van “Heibel in Craneveer” van Rémon Saaltink en een nieuw 
deel van de vondsten uit het antiquariaat van Marco van 
Kampen. En met twee interviews en nog veel meer is dit blad 
weer goed en afwisselend gevuld. 

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



Speciale momenten 
verdienen speciale bloemen
Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 

bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een 
mooi boeket wilt laten bezorgen 
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Van 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

Wij begeleiden ook bij herstel van ex-Coronapatiënten. De klachten kunnen bestaan 
uit verminderd uithoudingsvermogen, verminderde spierkracht en long- en 

ademhalingsproblemen. Kijk voor meer info op onze website.

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

We hadden gehoopt dat we 
onze sportactiviteiten nog in het 
lopende seizoen konden hervatten. 
Inmiddels is wel duidelijk dat 
dit niet meer gaat lukken, want 
normaliter stoppen veel van onze 
wekelijkse activiteiten eind mei. We 
kijken wel of er voldoende animo 
is om in de zomermaanden enkele 
sporten door te laten gaan. Want 
dat sporten en in beweging zijn 
goed voor ons is dat lezen we overal 
terug. Maar het moet natuurlijk ook 
veilig kunnen in deze tijd.

Mocht het toch niet lukken om 
in de zomer te gaan sporten, dan 
verwachten we vanaf september 
wel weer te mogen beginnen met 
alle sportactiviteiten. Dat zal ook 
weer vreemd zijn, het heeft een 
heel seizoen vrijwel stilgelegen. 
Maar mocht u vanaf september 
willen werken aan uw conditie 
en gezellig met mensen uit de 
buurt actief willen zijn: kijk dan 
achterin voor een overzicht van de 
activiteiten. Er is van alles te doen, 
van volleybal, tafeltennis, biljarten 
tot diverse sporten met een trainer 
(kindergym, damesgym, BBB, 
ismakogie en zumba), badminton 
en zaalvoetbal. Wat minder actief, 
maar niet minder gezellig is de 
wekelijkse schilderochtend. Ruimte 
voor nieuwe activiteiten is er ook, 
wij faciliteren het graag als er 
voldoende animo is.

Als de regels het toelaten zijn wij 
niet van plan om van de zomer stil 
te gaan zitten. We hebben gemerkt 
dat een kleine activiteit voor een 
beperkt aantal personen best 
snel en makkelijk te organiseren 
is. Het kan dus zomaar zijn dat er 
een aankondiging komt voor een 
theemiddag, een wandeling met 

koffie en wat lekkers toe, een bingo 
of wat dan ook. We kijken wat kan 
en mag en maken dat dan bekend 
via Facebook en flyers in de wijk.

Waar we geen kleine activiteit 
van willen maken, is ons 50-jarig 
jubileum in september 2023. 
Het klinkt nog ver weg, maar de 
eerste gedachtes hebben wij er al 
over laten gaan. We zoeken nog 
naar mensen die het leuk vinden 
om dit samen met het bestuur te 
organiseren. 

Wat inmiddels georganiseerd is, 
zijn de Koningsdagactiviteiten. Het 
oranjecomité heeft de kinderen in 
de wijk ook dit jaar uitgedaagd om 
aan de gang te gaan met mooie 
versieringen. Bij degenen die dat 
hebben gedaan hebben zij een 
leuk verrassingszakje gebracht. 
Als Craneveer hebben wij dit met 
plezier financieel ondersteund. 

Vanuit de redactie hebben wij 
vernomen dat zich inmiddels 
drie nieuwe vrijwilligers hebben 
aangemeld ter versterking en 
vervanging van de redactie. 
Fijn dat er drie wijkbewoners zijn 
opgestaan die dit willen doen. 
We gaan ongetwijfeld van hen 
horen, maar vooral van hen 
lezen. Hoewel het alle drie geen 
onbekenden voor mij zijn, kijk ik 
uit naar een nadere kennismaking. 
Al wachten we daar liever mee tot 
we elkaar ‘live’ kunnen ontmoeten, 
omdat dat toch net wat prettiger 
is dan allemaal achter een eigen 
scherm zitten. 

Graag tot snel,
Sylvia Kortenraij
voorzitter
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WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:
VAN PARTICULIEREN,  ZORGINSTELLINGEN,

BEDRIJVEN TOT EN MET HOTELSERVICE!

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

SERVICE AAN HUIS

GORDIJNEN
10% KORTING!

• AANBIEDING •

M75 Huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding
en bijlessen Arnhem

VMBO HAVO VWO
Voor elke leerling maatwerk

•  Huiswerkbegeleiding in een kleine groep. (2 à 3 leerlingen)

•  Specialistische individuele studiebegeleiding voor leerlingen met extra
    leerbehoeften.

•  Doelgericht werken aan je schoolvakken.

•  Nu ook Citotraining groep 8Waterbergseweg 3
6815 AL Arnhem
www.m75.nl
info@m75.nl
06 44 760 888

Gediplomeerd leerkracht - remedial teacher - autisme specialist

Marieke van Eeden

Ben je op zoek naar een uitdagende financiële 
bestuursfunctie bij een interessante, professionele 
vrijwilligersorganisatie?

Het bestuur van Stichting Vitanos is per direct op zoek 
naar een 

Penningmeester (onbezoldigde functie). 

We zoeken iemand met kennis, ervaring en inzicht in 
financiële processen en bij voorkeur met een relevant 
netwerk in en affiniteit met het lokale sociaal domein.

Wie zijn wij:
Stichting Vitanos stimuleert en ondersteunt individuele 
wijkbewoners om gezond en vitaal te worden of te blijven en 
actief te zijn in de buurt of wijk. Daarmee wordt tegelijkertijd 
het sociaal netwerk van samenredzaamheid in de wijk of 
buurt versterkt. Het bestuur van Vitanos bestaat uit vier 
bestuursleden die gemiddeld eens per 4-6 weken vergaderen 
(tijdens COVID-19 digitaal). 

Wat vragen we: 
Een penningmeester, die collegiaal mee vergadert en 
meebeslist, en daarnaast de volgende specifieke taken 
vervult:
•  Contactpersoon voor het (externe) administratiekantoor
•  Het accorderen van betalingen 
•  Het opstellen van de jaarlijkse (meerjaren)begroting
•  Het, i.s.m. de administratie en de accountant zorg dragen
    voor de jaarrekening
•  Het i.s.m. het administratiekantoor zorg dragen voor
   kwartaalrapportages over de financiele situatie van de
   Stichting 

We zijn op zoek naar iemand met: 
•  Kennis van en ervaring op financieel gebied en met
    affiniteit voor vrijwilligerswerk
•  Die voldoende én flexibel tijd kan vrijmaken voor deze
    specifieke taken (gemiddeld 3-4 uur per maand)
•  Een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van
    onze stichting 
•  Bestuurlijke ervaring is een pré
•  Je stelt je in principe beschikbaar voor een periode van vier
    jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met
    vier jaar te verlengen.

Wat bieden wij: 
•  Een afwisselende functie in een dynamisch, harmonieus en
    resultaatgericht team
•  De mogelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan 
    de verdere groei en structuur van de stichting

Informeren en solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Dan kun je voor 1 juni 2021 
je motivatie en cv mailen naar de voorzitter: 
anke.lunenberg@vitanos.nl .
Voor meer informatie kun je haar bellen op 06 510 822 52. 

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

I.M.
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geworden die de muffins hebben gekregen. Het lijkt wel willekeurig 

in de wijk plaats te vinden. De mensen speculeren erop los, maar de 

theorie van rotte uienbollen staat stipt op nummer één. Er moet iets 

fout zijn gegaan.

 Ze bijt op haar nagels als ze het meest recente bericht ziet 

met een foto van een dichte bakker. Op last van de NVWA gesloten, 

prijkt er op de pui. ‘Nee, nee, nee,’ fluistert ze.

 Haar hart mist een slag als haar telefoon plotseling 

overgaat. ‘Hallo?’ zegt Yvonne als ze opneemt.

 ‘Mevrouw van Vleuten?’ klinkt het aan de andere kant van 

de lijn.

 ‘Daar spreekt u mee.’ Yvonne probeert zo rustig mogelijk 

te klinken, maar haar hele lichaam trilt van angst. Pas als de man 

vertelt dat hij van de gemeente is en meldt dat het referendum door 

de huidige ontwikkelingen in de wijk is afgelast, laat ze iets van haar 

spanning los.

 ‘Wij hebben al bordjes opgehangen met uitleg bij het 

stembureau, maar gezien uw betrokkenheid willen we het graag 

direct aan u melden.’

 Yvonne schraapt haar keel. ‘Weet u al iets meer over de 

mysterieuze ziekte in onze wijk?’

 ‘Daar heb ik geen idee van, mevrouw, maar de politie en de 

NVWA werken goed met elkaar samen.’

 ‘De politie?’ Yvonne voelt een nieuwe paniekgolf 

opkomen.

 ‘Vanzelfsprekend,’ zegt de man. ‘Zou u willen melden aan 

uw achterban dat de bijeenkomst van vanavond in de Buurtfabriek 

wel doorgaat? In plaats van de uitslag zal iemand van de gemeente 

een paar mededelingen doen over de turbomeiler.’

 Als Yvonne heeft opgehangen, sluit ze haar ogen en 

doet ze een schietgebedje. Wat zouden de buren wel niet van haar 

denken als ze haar geboeid afgevoerd zien worden door de politie?

Zijn lijf is nog niet opgewassen voor een wandeling naar de 

Buurtfabriek en dus zet zijn vrouw hem af voor de ingang van het 

gebouw. Iedere stap valt Rick zwaar. Bekende gezichten bij de 

ingang kijken hem bezorgd aan en komen hem tegemoet om hem 

te ondersteunen bij de tocht van zijn leven.

 ‘Dat je nog bent gekomen, Rick,’ zegt zijn buurman.

 Rick wuift zijn opmerking weg. ‘Natuurlijk, natuurlijk.’ Hij 

wil geen woord missen van wat de gemeente gaat zeggen over zijn 

project. Zouden ze akkoord gaan met de plaatsing omdat de poll 

voor zich sprak? Hij hoopt het maar.

 Vijf minuten later wordt de bijeenkomst geopend. De 

man betuigt eerst zijn medeleven voor alle zieke wijkbewoners. Hij 

belooft dat de kwestie tot op de bodem zal worden uitgezocht. 

‘Maar dan nu over het project. De turbomeiler.’ De man laat een 

stilte vallen en kijkt de aanwezigen aan. ‘Het spijt mij te moeten 

melden dat we hebben besloten niet tot plaatsing over te gaan.’

 ‘Pardon?’ Rick probeert op te staan uit zijn stoel en 

wordt geholpen door iemand naast hem.

 ‘In de tussentijd heeft de wethouder een onafhankelijk 

onderzoek laten uitvoeren naar de gevaren van de turbomeiler. 

Daaruit is naar voren gekomen dat de risico’s op ammoniakverlies 

weliswaar nihil zijn, maar nog altijd onacceptabel hoog voor een 

terrein waar kinderen spelen.’

 Rick voelt zich flauwtjes worden en gaat trillend op zijn 

stoel zitten. Hij kan zijn oren haast niet geloven.

 De bijeenkomst wordt afgesloten met een 

vragenrondje, maar Rick hoort allang niet meer wat er wordt 

gezegd. Als iemand op staat om de laatste vraag te stellen, 

probeert hij zich uit beleefdheid nog een keer te concentreren.

 ‘Hoe dan ook …’ begint iemand van zijn 

duurzaamheidsclubje. ‘wil ik u namens mijn vrouw hartelijk 

danken voor de muffins die vanmorgen namens de gemeente 

werden bezorgd.’

 De gemeentefunctionaris knippert met zijn ogen. 

‘Muffins?’

In de volgende editie van Craneveer lees je hoe het afloopt. 

Zou het ooit nog goedkomen tussen de twee kampen in onze 

prachtige wijk?

Over de schrijver

Rémon Saaltink woont, samen met zijn vrouw 

en twee zonen, in een woning aan het St. Cæciliapad. 

De afgelopen jaren heeft hij aan diverse schrijfwedstrijden 

meegedaan, die geresulteerd hebben in publicaties in 

verschillende verhalenbundels. 

Volg hem op Instagram of Facebook 

om zijn schrijfontwikkelingen te volgen.

Natasja strekt zich uit om een volkorenpompoenbrood te pakken 

uit het rek. ‘Anders nog iets?’ vraagt ze. Als de klant zijn hoofd schudt 

en zijn pinpas pakt om te betalen, ziet ze achter hem twee vrouwen 

de winkel inlopen. Iets in hun houding maakt haar ongemakkelijk. 

Ze laten hun blik vluchtig over de producten glijden en zoeken dan 

oogcontact met haar. 

 ‘Heeft u uienbollen gekocht, meneer?’ vraagt één van de 

vrouwen aan de klant.

 De man schudt zijn hoofd. ‘Hoezo?’

 ‘Niets, gaat u maar.’

 Zodra de klant de deur uit is, stapt de vrouw naar voren. 

‘Bent u de eigenaar van deze bakkerij?’

 ‘Nee.’ Natasja’s stem is slechts een fluistering.

 ‘Kunt u uw baas opbellen en vertellen onmiddellijk te 

komen? Op last van de NVWA is deze bakker per direct gesloten.’

 Natasja’s knieën beginnen te knikken. ‘Hoe bedoelt u?’

 ‘Allereerst zouden we graag alle uienbollen van u willen 

hebben.’ Ze wijst naar het kastje tegenover de vitrine. ‘Zijn dat ze 

allemaal?’

 ‘Nee, achter …’

 ‘Het gaat om de lichting die vanmorgen is bezorgd door de 

centrale bakkerij aan de Blankenweg,’ zegt de andere vrouw.

 Natasja voelt zich week worden van binnen en eindelijk 

wint de vermoeidheid het van haar doorzettingsvermogen. Nog 

voordat haar hoofd op de vloer terechtkomt, is ze buiten bewustzijn.

Yvonne voelt een paniekaanval opkomen als ze door de berichtjes 

op NextDoor scrolt. Mensen die spontaan ziek worden en aan huis 

zijn gekluisterd. Pas nu dringt het tot haar door dat haar actiegroep 

veel te ver is gegaan. Maar dat is niet wat haar nu het meeste zorgen 

baart. Op de één of andere manier zijn niet uitsluitend mensen ziek 

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 vijfde deel!
* De eerdere delen gemist of nog een keer lezen? 
Ga naar  https://linkin.bio/remonsaaltink

Heibel in
       Craneveer
                      deel 5

Het onderstaande verhaal is geschreven door onze wijkgenoot Rémon Saaltink. 
De personen en situaties zijn volstrekt fictief en elke gelijkenis met bestaande personen in de wijk berust op toeval.

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

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

Heibel in
       Craneveer
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Omdat elk mens uniek is

’De kist maakt mij niet uit, als de broodjes 

maar goed zijn. Dat vind ik nou eenmaal 

belangrijk. En dat alles geregeld is voor 

mijn familie, zodat ze zich geen zorgen 

meer hoeven te maken. En zo min mogelijk 

bloemen.’ Ik houd niet van bloemen namelijk.’

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 

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

Kruidenrijk maaien en Adopteer een bij

Andoornbij

Op een aantal plaatsen in onze wijk wordt minder 
gemaaid, 2 tot 3 x per jaar. Je kunt het nu al zien: volop 
pinksterbloemen, paardenbloemen en bloeiende 
hondsdraf. 

Het is niet alleen mooi om te zien maar het is ook goed voor 
de wilde bijen en de vlinders. Ze zijn onmisbaar voor het 
bestuiven van de planten en dus voor ons voedsel. 
Ze hebben het moeilijk om het hele jaar voedsel en onderdak 
te vinden. Door de monocultuur in de landbouw zijn deze 
dieren steeds meer aangewezen op bloeiende planten in 
parken en tuinen. We kunnen als bewoners van Alteveer/
Cranevelt een handje helpen. 

Hoe kun je het leefgebied van bijen vergroten? Alteveer/
Cranevelt adopteert de Andoornbij. 
Deze bij leeft in bossen en parken en dus ook in onze wijk. 
Samen met je buurtbewoners zet je planten in de tuin die 
goed zijn voor deze bij. Voorbeelden: 
Kattenkruid, Echte Gamander, Stinkende Ballote, 
verschillende andoornsoorten en dovenetels. 

Hoe kom je aan plantjes voor de Andoornbij? In de 
Plantenruilkast van de Buurtfabriek staan vaak planten voor 
bijen, vooral voor de Andoornbij. Arnhem Zoemt, www.
arnhemzoemt.nl, geeft advies welke planten je in je tuin 
kunt zetten. Zij kweken ook planten en delen zaad uit.

Of loop even langs de voorbeeldtuin in de schaduw, 
Wolflaan 8. Maar ook de veldjes bij de Kluizeweg en de 
Beethovenlaan zijn inspirerend. Meer weten? neem contact 
op met Arnhem Zoemt, arnhemzoemt@gmail.com. 

Adopteer met z’n allen de Andoornbij!
Lianne Konings, Arnhem Zoemt.

 Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering 

Met pijn in ons hart willen we jullie 
vertellen dat de kerkdiensten in 
Rijnstate niet meer zullen worden 
opgepakt. 
De afgelopen jaren verminderde het 
bezoekersaantal al en waren er meer 
en meer patiënten die niet in staat 
waren om naar de kerkzaal te komen 
door hun toestand of omdat ze alsnog 
op zondag met ontslag gingen. Mede 
daarom kwam de vraag vaker op 
hoe lang nog door te gaan met de 
vieringen. 
Maar doorslaggevend is de laatste 
bezuiniging geweest, waarin de 
kerkdiensten zijn geschrapt en de 
dienst geestelijke verzorging uren 
heeft moeten inleveren. 

De vieringen lagen al stil wegens de 
coronacrisis, 
maar zullen dus niet meer hervat gaan 
worden. 

We hebben kortgeleden de betrokken 
vrijwilligers ingelicht. 
Het wordt nu tijd om alle anderen in te 
lichten. 

Aan een lange traditie komt een einde, 
er zal geen zondagse viering meer zijn 
in het ziekenhuis.

Vakgroep Geestelijke verzorging,
Gijske de Boo,
Linda van den Bosch
Ellen Enderlé
Sabijn van Rijsewijk
Auke Poppen

11

Kerk in Rijnstate stopt



12

Acupunctuur en de Chinese geneeskunde 
hebben een holistisch uitgangspunt. Wat 
wordt hier mee bedoeld?

Lichaam en geest vormen een twee-
eenheid. Dat betekent dat iedere emotie 
van invloed is op je gezondheid en je 
lichaam. Het betekent andersom ook dat 
iedere verstoring van jouw lichaam, ziekte of 
pijn, van invloed kan zijn op jouw emoties, 
gevoelens en op je denken.

Hoe werkt dat? 
Bij bijvoorbeeld vreugde, liefde of 
verliefdheid kunnen we ons, naast gevoelens 
van warmte en tevredenheid, ook vitaal en 
energiek voelen. Op deze momenten kan 
het zijn dat je geen of weinig pijn voelt. 
Angst, verdriet depressiviteit doen de 
energie afnemen en ons vermoeid voelen.
Pijn of ander lichamelijk ongemak kan je 
chagrijnig maken. Veel mensen hebben na 
een hartinfarct last van angst. Of hebben ze 
na een infarct een sterk gevoel de zaken en 
het leven sterk te moeten relativeren (wat 
natuurlijk nooit kwaad kan). Niet alleen het 
fysieke hart is aangedaan, ook op emotioneel 
en spiritueel niveau is de energie verstoord. 
We kunnen ons tijdens een griep of corona 
behoorlijk somber en down voelen.

Advertentie

Bas van der Togt
Acupunctuurpraktijk  van  der Togt

Sweelincklaan 42 
telefoon:  06 54 604 004
email: info@acupunctuurvandertogt.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl
www.cosmetische-acupunctuur.nl

COLUMN  ACUPUNCTUUR:                           EEN HOLISTISCHE VERSIE
13

Vanaf 1 februari jl. is Garage 
Jongepier weer terug in de wijk! 
Mijn naam is Edward Jongepier 
en ik ben de trotse eigenaar 
van Garage Jongepier. Samen 
met mijn collega Arif zijn wij het 
kloppend hart van het bedrijf. 
Gelukkig zijn wij voor velen geen 
onbekenden. 

Even terug in de tijd...
De familie Jongepier woonde op 
de Sweelincklaan. In 1963 zijn de 
garage en het tankstation aan de 
Eduard van Beinumlaan opgericht 
door de vader van Edward, Eddy 
Jongepier, die je nog regelmatig 
kunt tegenkomen aan de stamtafel 
met een kopje koffie. Eind jaren 
‘90 heeft Edward het pompstation 
overgenomen. Het geheel werd 
gemoderniseerd en was het 
ongeveer 20 jaar lang een bemand 
tankstation onder de naam Gulf 
Beinum. Eddy Jongepier was met 
de garage voornamelijk actief als 
onafhankelijk APK keuringsstation. 
Nog voor Eddy 60 werd kreeg hij 
de kans om ‘met pensioen’ te gaan. 

Garage Jongepier is terug in de wijk!
Het stokje in de garage werd tijdelijk 
aan Max Kornman overgedragen. 
Edward en Max waren samen eigenaar 
van Garage Cranevelt. Max huurde de 
garage en verlengde, in verband met 
zijn leeftijd, het huurcontract niet. 

Garage Jongepier
Sinds dit jaar is Edward Jongepier 
weer alleen eigenaar en is de naam 
Garage Jongepier dan ook erg voor de 
hand liggend. Het is voor velen al een 
bekende naam van het garagebedrijf 
aan de Eduard van Beinumlaan. 

Nik Jongepier (16) is de zoon van 
Edward. En inmiddels al volop met 
het vak bezig. “Nik staat als derde 
generatie al te trappelen om het vak in 
te gaan, maar hij is nog jong en moet 
nu vooral doen wat hij leuk vindt”, 
aldus Edward.

Op de vraag wat er anders gaat zijn, 
is het antwoord van Arif; “Wij blijven 
doen waar we goed in zijn. De auto’s 
veranderen steeds maar onze goede 
service blijft hetzelfde. Alleen voor 
Tesla’s kunnen we niet veel doen. 

Dat zijn geen auto’s voor echte 
automonteurs’’ . 
Edward lacht mee en vult aan, “We 
hebben geen spannende anekdotes. 
Wij blijven gewoon normaal doen en 
de kwaliteit leveren die de wijk van 
ons mag verwachten. Wij zijn een klein 
dynamisch bedrijf, bestaande uit een 
klein team met passie voor auto’s, 
techniek en kwaliteit, maar wij zijn 
vooral mensen. Garage Jongepier stelt 
klantgerichtheid voorop. 
Wij zijn laagdrempelig, we houden van 
persoonlijk contact, goede service en 
eerlijkheid. Wij proberen iedere dag 
advies op maat te geven of het nou 
gaat om het afstellen van een auto, 
een keuring, het uitlezen van een auto, 
alles is mogelijk bij ons. En wanneer 
iets niet mogelijk is, zullen wij dat ook 
zeker eerlijk aangeven”. 

Een traditionele dorpsgarage met een 
vertrouwd gezicht in de stad!

Garage Jongepier
Eduard van Beinumlaan 2
68115 GD  ARNHEM
026-44 25 103

Zo houden emoties, gevoelens, denken en 
het lichaam elkaar in evenwicht. 

Ieder orgaan z’n emotie
De Traditionele Chinese Geneeskunde gaat 
uit van 5 basis-emoties, die allen gerelateerd 
zijn aan een bepaald orgaan. Deze emoties 
zijn: boosheid, vreugde, zorgelijkheid, 
verdriet, angst en schrik (of shock).
Ieder orgaan heeft een corresponderende 
emotie. Als er een disbalans is in een 
orgaan, bijvoorbeeld de lever die overbelast 
is, kan je last hebben van geïrriteerdheid of 
woede. Op dezelfde wijze kan langdurige, 
onopgeloste boosheid leiden tot een 
disbalans in de leverfunctie. Dit kan een 
zichzelf in stand houdende toestand 
worden.
Het is daarom belangrijk om altijd de hele 
mens te behandelen, dus niet alleen 
lichamelijke klachten aan te pakken, als we 
streven naar een optimale gezondheid en 
staat van welbevinden.

Bij mijn behandelingen let ik op dit aspect. 
Ieder acupunctuurpunt heeft zowel een 
lichamelijke als een emotionele werking. 
Zo komt het belang van het emotionele en 
het lichamelijke bij de behandeling van 
iedere kwaal aan bod.

Bij mijn behandelingen let ik op dit aspect. 
Ieder acupunctuurpunt heeft zowel een 
lichamelijke als een emotionele werking. 
Zo komt het belang van het emotionele en 
het lichamelijke bij de behandeling van 
iedere kwaal aan bod.

advertorial
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Foutparkeerders van de maand

�����������biedt een gevarieerd 
aanbod aan kwalitatief hoogwaardige 
yogalessen en meditatie, waarbij 
persoonlijke aandacht voorop staat.

Diverse variaties yoga op ��������van 
de week. 

● Early birdlessen
● zachte yoga
● Kundalini yoga
● mannenyoga
● rustige �owlessen
● Yin yoga
● hatha �owyoga
● Yin Yang yoga
● yoga Pilates
● personal yoga (1 op 1)

Aanmelden of voor meer informatie: 
www.yogalibra.nl  of 
cindy@yogalibra.nl

in de
wijk!

Kluizeweg
De Kluizeweg heeft in april/mei een 
nieuwe asfaltlaag gekregen. Dat was 
een goed moment om ook andere 
problemen met deze weg aan te 
pakken. Veel bewoners hebben 
over deze weg geklaagd, ook via de 
verkeerscommissie. Deze klachten 
waren daardoor goed bekend bij de 
gemeente.
Op papier leken ons de voorgestelde 
wijzigingen prima, we zijn benieuwd 
hoe het in de praktijk uitpakt. Op de 
kruising Beethovenlaan/Kluizeweg 
komt een plateau, een verhoging, met 
klinkers. Dat ziet er ook anders uit, 
dwingt tot zachter rijden, en nodigt 
minder uit tot te hard rijden. Dat wordt 
nog dit jaar gedaan.
Bij het binnenkomen van de wijk vanaf 
Rijnstate via de Kluizeweg komt op het 
kruispunt Beethovenlaan/Kluizeweg 
duidelijke bebording en ‘bestreping’ 
dat dit een 30-kilometerzone is. 
Veel mensen lijken zich dit niet te 
realiseren.
De verkeersdeskundige van de 
gemeente en wij verwachten 
dat dit een flinke verbetering 
in verkeersveiligheid gaat 
opleveren. De opmerkingen die 
we hebben gekregen, al dan niet 
via de verkeerscommissie, hebben 
bijgedragen aan deze oplossing . 

Dus onze dank daarvoor!

Verkeer
Door de verkeerscommissie zijn 
al vaker een aantal gevaarlijke 
punten in de wijk voorge-dragen 
bij de gemeente en bij een 
verkeersdeskundige. Dat waren 
punten die bewoners kenbaar 
maakten aan de verkeerscommissie.
Naar aanleiding van het recente 
ongeval op de Beethovenlaan 
ontvingen wij van een bewoner uit 
de Lisztstraat (Tommy Vaerewijck) 
het verzoek om samen met een 
verkeersdeskundige en de gemeente 
de situatie in dit deel van de wijk 
opnieuw te beoordelen. We hebben 
door middel van een schouw, dus door 
rond te lopen door dit deel in de wijk 
daarin de volgende punten benoemd:
• Snelheid Beethovenlaan /
    Lisztstraat/
    Cattepoelseweg
• Rode Kruis bussen Beethovenlaan
• Belemmerend zicht onderaan
    Lisztstraat / ventweg
    Cattepoelseweg 
• Belemmerend zicht vanuit
    Beethovenlaan over Cattepoelseweg
    naar rechts (door auto’s in de
    middenberm)
• Oversteekpunt speeltuin
    Beethovenlaan

“Op de foto staat de auto nog ‘sociaal’ geparkeerd. Vaak staat de 
auto dusdanig op de stoep dat oudere buurtgenoten met een 
rollator via de straat hun weg moeten vervolgen.” Aldus de foto-
stuurder. De foto is gemaakt op de Bachlaan.

De tweede foto is op de hoek Beethovenlaan/Kluizeweg. 
“Waarschijnlijk snel naar VDZ, maar daardoor gevaarlijke situatie. 
Vooral voor kinderen die moeten oversteken.” Aldus foto-stuurder 
twee. 

Wat betreft ons, de verkeerscommissie, twee duidelijke 
voorbeelden van hoe het niet moet. Beide gevallen zijn vervelend 
en potentieel gevaarlijk voor andere verkeersdeelnemers. Mocht 
een foutparkeerder dit nu lezen dan willen we u vragen uw auto 
voortaan neer te zetten op een manier die wel mag.

Nieuwe foto’s welkom (uiteraard maken we de nummerborden 
onleesbaar) via verkeer@craneveer.nl 

• Verbeterde omheining speeltuin
    Beethovenlaan
• Kluizeweg, oversteken bij kunstwerk
    (zilveren bol) en de chaotische
    situatie bij de school De Klaproos

Gelukkig bracht dit gesprek nieuwe 
inzichten, was het gesprek positief 
en ziet de verkeersdeskundige 
enkele mogelijke oplossingen. Zodra 
de gemeente de plannen heeft 
uitgewerkt, stellen we de wijk op de 
hoogte via de Craneveer.

Wat in ieder geval gaat gebeuren 
is het directe herstel van de 
beukenhaag bij het speeltuintje aan 
de Beethovenlaan zodat er geen 
gaten meer in zitten. Verder dat er 
een dubbele draad gespannen wordt 
om de speeltuin zodat kinderen 
minder snel geneigd zijn tussen de 
haag de weg over te steken. We zijn 
nu bezig met verbeteringen rondom 
de oversteekplaats. Mocht u zien dat 
de heg gaten krijgt en/of de draden 
kapot zijn? meldt dit dan via Fixi (app) 
of via ons, dan wordt het, als het goed 
is, snel hersteld.

De verkeerscommissie, 
reacties kunnen naar 
verkeer@craneveer.nl 

Je wilt meer bewegen omdat je 
gezonder wilt leven en actiever 
bezig wil zijn. Dat is makkelijker 
én gezelliger als je dat samen met 
iemand doet! Voldoende bewegen 
hoeft helemaal niet zo intensief 
te zijn. Wandelen is hier een goed 
voorbeeld van.

SWOA maakt de match!
Met wandelmaatjes brengt SWOA 
mensen met elkaar in contact 
die graag wandelen. Wij kijken of 
iemand in jouw buurt zich ook 
heeft aangemeld. Ook kijken we of 
jullie wandelwens overeenkomt: 
een klein ommetje of een lange 
afstandswandeling? Op basis daarvan 
maken wij een koppeling.

Let op: Bij de wandelmaatjes hebben 
wij geen vrijwilligers of deelnemers. 
We leggen hier puur het contact 
tussen Arnhemse inwoners die 
gezellig met elkaar op pad willen. 

Op zoek naar een wandelmaatje? 
Aanmelden of meer 
informatie?
Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/
wandelmaatje, mail naar maatjes@
swoa.nl of bel met 026 -32 72 266. 

Vergeet bij aanmelding niet door 
te geven: je naam + achternaam, 
telefoonnummer, adres, eventuele 
bijzonderheden en jouw voorkeur 
voor een wandeling: een kort ommetje 
of een lange(re) route.   
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Van de wijkraad  

INEKE KRAL SCHOONHEIDSSPECIALIST
DIEPENBROCKLAAN 20 • 6815 AJ  ARNHEM • TEL. 06 24 45 96 84
INEKEKRAL@GMAIL.COM • WWW.INEKEKRAL.NL

Een stralende huid?
Tijd voor Ineke.

De eerste versoepelingen zijn er 
en menigeen begint voorzichtig 
met nieuwe plannen maken. Wij 
gaan vanaf deze maand weer fysiek 
vergaderen in Craneveer met de 
nodige maatregelen die we allemaal 
kennen. Eindelijk het gevoel dat er 
weer iets meer mag.

Over nieuwe plannen gesproken; 
denken jullie aan het Wijkidee 2021? 
Er ligt € 2.000,- klaar voor het beste 
idee. Nog even de spelregels op een 
rijtje:
• Het idee moet vernieuwend zijn
     en bedoeld om de sociale cohesie
     te vergroten/versterken; 
  
• Het idee heeft een breed draagvlak
     bij direct omwonenden;

• Het idee is voldoende uitgewerkt
     v.w.b. ontwerp en materialisering;

• Het idee voldoet aan redelijke eisen
     van de gemeente als het gaat om
     inpassing in het openbaar gebied.

Het idee moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn 
ingediend op wijkraad@craneveer.nl. 
Het beste idee wordt door het bestuur 

van de wijkraad bepaald. Samen met 
de indieners zal de wijkraad met de 
gemeente overleggen om het idee tot 
uitvoering te brengen.
Tot slot een korte update van de 
onderwerpen uit het wijkprogramma:

GroenPLAN
De werkgroep GroenPLAN zoekt één 
of meerdere bewoner(s) uit de buurt 
Hazegrietje die mee willen denken. 
De Braamberg (tussen Wagnerlaan 
en Apeldoornseweg) wordt namelijk 
opnieuw ingericht. Althans dat is het 
onderzoek wat wij in samenwerking 
met de gemeente VOORUITLOPEND 
op het Groenplan gaan uitvoeren. De 
gemeente is hier in de lead en het 
eerste oriënterende overleg is reeds 
geweest.

Rijnstate
In april is er overleg geweest met het 
bestuur van Rijnstate. Het overleg 
was constructief en het bestuur 
van Rijnstate heeft uitgesproken 
dat ze een ‘Goede Buur’ wil zijn en 
blijven. We hebben ons ongenoegen 
uitgesproken en uiteindelijk 
afgesproken twee overlegstructuren 
op te zetten; 

• Een periodiek overleg tussen
     Rijnstate en werkgroep/
     omwonenden. In dit overleg deelt 
     Rijnstate al haar ontwikkelingen die
     van invloed zijn op de wijk en delen
     wij eventueel overlast/ongenoegen
     uit de wijk. Dit om vinger aan de
     pols te houden en verrassingen in
     de toekomst te voorkomen. 
     Op 12 mei vindt het eerste overleg
     plaats en gaat vooral over de
     geluidsproblematiek.
• Een overleg om te komen tot
     actualisering van het convenant.
     Het eerste overleg vindt op 20 mei
     plaats.

Kortom; we zijn weer ‘on speaking 
terms’ met Rijnstate.

Maurice Lankheet - voorzitter

 

Uw verzekeringen worden vergeleken met meer dan 
20 verzekeraars. Gebundeld en beheerd in één pakket. 
Geen verborgen kosten, de verdiensten zitten (net als bij 
vergelijkingsites) verwerkt in het product. 
Dus waarom nog zelf doen? Reviews op oa Linkedin en 
Advieskeuze.nl. 

Review: G. Larson | Verzekeringen 22-06-2020 
Duidelijk en eerlijk/realistisch. Er werd goed bekeken wat noodzaak is 
en wat mijn wensen zijn. Uiteindelijk een compleet pakket aangeboden 
gekregen voor een concurrerende prijs.

Ook kennismaken? Bel, Mail of Whatsapp! 
info@vaerewijck.nl of 06 177 249 77

Deze week verscheen het nieuwe informatieve kinderboek 
‘Van mond tot kont’. In dit vrolijk geïllustreerde 
boek neemt Marcel Spanier, MDL-arts in Rijnstate, 
kinderen mee op reis door het fantastisch gemaakte 
spijsverteringskanaal. Beeldend en met alledaagse 
voorwerpen wordt de reis beschreven die een appel aflegt 
van mond tot kont, oftewel van appel tot drol.

“Het menselijk lichaam met onder andere het 
spijsvertreingskanaal zit echt ingenieus in elkaar. 

‘De reis van appel tot drol’ 
   Rijnstate MDL-arts Marcel Spanier schrijft kinderboek over werking spijsverteringskanaal

Daar moeten we zuinig op zijn. Trots ook. Het is fascinerend 
om te zien hoe het werkt. Als arts weet ik hoe dat in een 
lichaam werkt. En juist die kennis wil ik graag doorgeven. 
Zodat vooral ook kinderen leren dat ze trots mogen zijn 
op hun lichaam. En natuurlijk hoe je je lijf fit houdt en 
bijvoorbeeld overgewicht voorkomt.’’ aldus Marcel Spanier, 
Maag-, Darm-, en Leverarts in Rijnstate.

Dit kinderboek is gericht op kinderen van 6 tot en met 
12 jaar en hun ouders. Met duidelijke taal en beeldende 
uitleg vertelt auteur Spanier over de werking van het 
spijsverteringskanaal.
Ook helpt het boek de arts, verpleegkundige of hulpverlener 
uitleg te geven over de werking van het spijsverteringskanaal 
zodat kinderen met buikpijn en poepproblemen begrijpen 
wat er met ze aan de hand is.

Het boek zit boordevol humor en leuke weetjes en bevat 
tips voor een fit en gezond lijf. Als bonus is er een prachtige 
animatiefilm toegevoegd.

Het boek is vanaf nu verkrijgbaar via bsl.nl/shop:   
www.bsl.nl/shop/van-mond-tot-kont-9789036826686

advertorial
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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 (9)

‘Boeken uit 
1946 moeten 

geschud 
worden als een 

appelboom’

19

papierschaarste stak daar een stokje 
voor. Ondanks die forse aantallen is
het Kleine geschenk extreem 
zeldzaam. Waarschijnlijk is het 
kleinood massaal weggegooid. We 
hebben het hier over een kwetsbaar 
geniet foldertje van 9 bij 13 centimeter 
dat in 32 bladzijden het plezier van
het verzamelen van boeken 
behandelt. Door de beperkte omvang 
werd het boekje destijds soms, bij 
wijze van boekenlegger, in één van 
de gekochte boeken gestopt en daar 
ongelezen bewaard totdat een slimme
antiquaar zoals mijn voormalige chef 
bij De Slegte, mevrouw Batist, het uit 
het boek schudde. Dat is
namelijk wat zij mij leerde. Boeken uit 
1946 moeten geschud worden als een 
appelboom. Het boek zelf kon best 
wel eens bij het oud papier terecht 
komen daarna, maar wat eruit viel 
werd jubelend ontvangen.

Afsluitend; uw huiswerk voor deze 
week is: ga naar uw boekenkast (als 
die nog niet weg gesaneerd is) en
schud alle boeken van rond 1946 uit. 
Bij bingo meldt u zich bij mij.

de Sicherheitspolizei moesten alle 
exemplaren onmiddellijk worden 
ingepakt en teruggestuurd aan de
uitgever, de Vereeniging ter 
Bevordering van de Belangen van de 
Boekhandel (de latere CPNB). Van de
oplage van 67.000 exemplaren werden 
er 45.000 vernietigd. De overigen 
waren de eerste dag van de
Boekenweek (bij aankoop van Fl. 2,50 
aan boeken) reeds uitgereikt. 
Een reden voor de inbeslagname
werd niet gegeven maar Kees de 
Bakker veronderstelt in zijn boek 
De vijftig boekenweekgeschenken
(1985) dat de oorzaak gezocht moet 
worden bij de niet-arische achtergrond 
van samensteller Victor van
Vriesland en het vermeende anti-
Duitse gedicht Alexander van Clara 
Eggink. Het laatste vers beschrijft in
ieder geval het einde van de meeste 
dictators:

“Toen pen en zwaard hem zo begaven
Is hij versomberd en verbruut.
Hij walgde van zijn volk van slaven.
De dood bracht hem het laatst saluut.
Hij is in vreemden grond begraven.”

Een snelle rekensom leert ons dat er 
toch zo’n 20.000 geschenken uit 1941 
gespaard zijn gebleven en
dat vertaalt zich ook wel in de 
zeldzaamheid van Novellen en 
gedichten. Nu is dat aantal niet veel
vergeleken met de oplagen van 
moderne boekenweekgeschenken 
(soms bijna een miljoen; we komen
daar nooit meer vanaf al zouden 
we willen) maar toch is het relatief 
gemakkelijk te vinden in dit
internettijdperk.

Dat geldt niet voor het eerste 
naoorlogse Kleine geschenk dat in het 
voorjaar van 1946 met een oplage
van 80.000 werd verspreid. Het 
hadden er tweehonderdduizend 
kunnen zijn als het aan de
boekhandelaren lag maar de 

De Boekenweek is afgelopen winter 
niet doorgegaan. De organisatie 
Stichting CPNB hoopt het feest in
de zomer te kunnen vieren, wanneer 
de Boekhandels mee mogen doen aan 
de festiviteiten en ze het
Boekenweekgeschenk van Hanna 
Bervoets aan ons uit mogen delen. 
De eerste keer dat de Boekenweek
niet doorging was precies tachtig jaar 
geleden, in 1941.

De Tweede Wereldoorlog fungeerde 
toen als ongewenst virus en onze 
Duitse bezetters torpedeerden de
tiende editie van de Week van het 
Boek door het geschenk van 1941 
(Novellen en gedichten onder
redactie van Emmy van Lokhorst en 
Victor E. van Vriesland) als verboden 
boek te verklaren. Op last van

Op 21 april 2011, een prachtig zonnige woensdagmiddag, 
werd aan de Beethovenlaan de eerste Social Sofa in 
onze wijk onthuld. Een jaar later volgde de feestelijke 
“opening” van de sofa op het Beethovenplein. Sindsdien 
maken Annemieke Varkevisser, ontwerpster van de 
mozaïekpatronen, en ik, destijds voorzitter van de 
werkgroep JOOP (Jongeren en Ouderen Ontmoetings 
Plaatsen) ieder voorjaar de banken schoon, inspecteren 
ze en repareren we de beschadigingen.

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat we met een groep 
actieve wijkbewoners aan het mozaïeken sloegen. Na 
een workshop van Annemieke konden we aan de slag. 
We mochten destijds voor de eerste sofa gebruik maken 
van een pand van 2Switch. Het leuke was dat we in ons 
werkproces werden bijgestaan door een aantal vrouwen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo sneed het mes 
aan twee kanten: wij schoten lekker op en deze vrouwen 
hadden iets zinvols om handen.

Voor de tweede sofa konden we terecht op de voormalige 
gemeentewerf aan de Bosweg. In groepjes van 3 à 4 
mozaïekers per keer en volgens een schema waarop je je 
in kon schrijven vorderde het werk gestaag. Er ontstonden 

leuke contacten, waarvan sommige tot op de dag van 
vandaag voortduren. Bovendien was de wijk twee markante 
ontmoetingsplekken rijker, die nog altijd volop worden 
gebruikt.

Zoals gezegd is het belangrijk om de banken te 
onderhouden. Ieder jaar sneuvelen er wel een paar 
mozaïeksteentjes door gebruik of vorst. Dit jaar vertoonden 
beide sofa’s voor het eerst vrij grote beschadigingen op 

ongeveer dezelfde plek. We hebben begin mei de sofa’s 
gepoetst en wachten op dit moment op droog en niet te 
koud weer voor de reparatie. Tegen de tijd dat dit blad 
verschijnt zijn de banken hopelijk in oude luister hersteld.

Klaar om weer met zijn allen 
gebruik van te maken en van
te genieten!

Katja Smit

Foto’s: Annemieke Varkevisser

Social Sofa 10 jaar

GARAGE JONGEPIER voor al uw: 

• Onderhoud
• APK
• Airco
• Diagnose
• In- Verkoop auto's

Eduard van Beinumlaan 2 - Arnhem (026) 44 25 103
www.garagejongepier.nl - info@garagejongepier.nl
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In Alteveer en Cranevelt zijn ongeveer 800 
huurwoningen, dat is bijna de helft van alle 
woningen. Verschillende verhuurders hebben 
ons laten weten open te staan voor huurders 
die willen verduurzamen. En dat biedt kansen! 
Zonnepanelen, betere isolatie, een warmte-
pomp of andere ideeën? Samen kunnen we 
de verhuurders AAN zetten! 
Als zij aan de slag gaan, krijgt u een comfor-
tabeler woning en (als het meezit) een lagere 
energierekening.

Maar daarvoor moeten we eerst weten welke 
verduurzamingsmaatregelen al genomen 
zijn,  wat u zelf eventueel al ondernomen 
heeft en welke aanpassingen u nog zou wil-
len. Vul daarom als huurder de enquête in op 
www.duurzaamcraneveer.nl/enquete of via 
de QR code. 
Dit kost 5 tot 10 minuten. 

NB: De gegevens uit deze enquête worden 
anoniem verwerkt en NIET aan derden ver-
strekt. Ook niet aan de verhuurders dus.

Bent u huurder en wilt u een comfortabele woning en een 
lagere energierekening? Vul dan de enquête in op 
www.duurzaamcraneveer.nl/enquete

Warmtecamera scans
Afgelopen winter is het goed koud geweest, dat hebben we 
allemaal ervaren. Duurzaam Craneveer ging - corona-proof 
- met de infraroodcamera en woningeigenaren op pad om 
ruim 40 huizen te bekijken. Dit gaf hen inzicht in de mogelijk 
te zetten stappen op het vlak van isolatie. 

Anekdotes warmtelekken
We ontdekten bijzondere details die tocht kunnen veroor-
zaken en gelukkig eenvoudig aan te pakken zijn. Zo scan-
den we een dubbelglas raam in een woning met een groot 
isolatielek in het midden. De twee glasplaten waren zo dicht 
naar elkaar gezogen dat er geen tussenruimte meer was. Met 
een warmtelek en tocht als gevolg. Een andere keer was bij 
een bewoner de vloer niet helemaal geïsoleerd. Midden in 
de woonkamer ontbrak een vierkante meter isolatie. Precies 
waar de comfortabele stoel stond. Op deze plek ontstaat zo 
een ‘koude val’. Daardoor lijkt het net alsof je voortdurend op 
de tocht zit. Gevolg: verwarming omhoog om het comfor-
tabel te houden. Door deze vierkante meter ook te isoleren, 
was het probleem snel verholpen en kon de verwarming naar 
beneden.

Warmtescan winter 2021-2022
Ons vrijwilligersteam van scanners is uitgebreid met nieuwe 
krachten. Daar zijn we super blij mee!
Wil je ook warmtebeelden van je huis laten maken? Dat kan. 
Volgende winter gaan we weer op pad. Een van de voorwaar-
den voor het maken van goede beelden is namelijk dat het 
verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur meer dan 
10 graden is.

Luchtkwaliteitsmeters: check gratis 
je binnenhuisklimaat
Door te isoleren verdwijnen er gaten en kieren waardoor er 
frisse lucht het huis in kwam. Daarom is het belangrijk om te 

kijken of de lucht in huis gezond is en blijft. Dit voorjaar heb-
ben we twee luchtkwaliteitsmeters gekocht die iedereen in de 
wijk een week gratis kan lenen. Meer dan 20 mensen hebben ze 
al geleend. De meter meet het vochtgehalte in een ruimte, het 
CO2 gehalte, fijnstof en de temperatuur. De eerste reacties van 
gebruikers; ‘Goed om te ontdekken wat je kunt doen aan frisse 
lucht in huis ‘ en ‘goed om te ontdekken dat het al goed is’. Wil je 
de meter ook een weekje lenen? Aanmelden kan nog via www.
duurzaamcraneveer.nl 

Inkoopactie isolatie
Tot 1 april konden bewoners van onze wijk zich aanmelden voor 
een gezamenlijke inkoopactie van isolatiewerkzaamheden. Door 
samen één grote opdracht te geven, bespaar je samen kosten. 
21 Mensen hebben zich aangemeld en intussen zijn al drie 
opdrachten gegeven voor isolatie van vloer, dak of spouw. Als je 
ook interesse hebt laat het ons weten! Bij voldoende animo ne-
men we opnieuw contact op met het isolatiebedrijf om te kijken 
of we de actie kunnen verlengen. 

Wijkgesprek met gemeente Arnhem
Op 15 april was onze hele wijk uitgenodigd voor een online 
wijkgesprek over de energietransitie. De gemeente organiseert 
dit in alle wijken. Meer dan 40 mensen namen deel. Wethouder 
Bouwkamp, een aantal ambtenaren, het Energieloket en Duur-
zaam Craneveer gaven uitleg over wat er allemaal al gebeurt en 
nog gaat gebeuren rond de energietransitie in Arnhem. Onze 
wijk wordt voorlopig nog niet aardgasvrij. Maar na 2030 moeten 
wel plannen worden gemaakt. Daarop kunnen we ons voorberei-
den door onze huizen goed te isoleren. Er werden goede vragen 
gesteld maar de online setting was toch een beetje afstandelijk. 
Zodra het weer kan, gaan we graag weer live met elkaar om de 
tafel. Er is genoeg te bespreken!

Meer informatie over de Arnhemse energietransitie vind je op 
www.arnhemaan.nl

De winter door met 
Duurzaam Craneveer

 

  

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 

100 jaar! 22 maart 2021 is Annie Lubbers 100 jaar geworden! 
Ze woont samen met Ge Jansen op de Bachlaan 44a
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Marco, een jong en sportief ogende 
vijftiger, woont al ruim vijfentwintig 
jaar aan de Cattepoelseweg en 
heeft het daar naar eigen zeggen 
- met zo’n mooie voortuin (de 
parken Sonsbeek en Zijpendaal) 
en prachtige achtertuin (Veluwe) - 
prima naar zijn zin. 

Hij werd geboren in Aalten en 
verhuisde als jonge twintiger naar 
Arnhem voor zijn studie. Marco 
volgde de laboratoriumschool en 
studeerde daarna scheikunde met 
als aandachtsgebied wiskunde en 
statistiek. Die specialisatie vormde 
voor Organon de aanleiding hem 
een baan aan te bieden, een aanbod 
waar Marco toen graag op in ging. 
Hij werkte in een lab waar o.a. 
alternatieven voor dierproeven 
werden ontwikkeld, om te bepalen 
of medicijnen aan de norm voldeden 
en voldoende werkzaam waren. 

Eind jaren negentig hield Marco 
tijdens een congres een lezing over 
de toepassing van kunstmatige 
intelligentie in de farmaceutische 
industrie. Een andere spreker 
hield een lezing over kunstmatige 
intelligentie in de marketing en dat 
intrigeerde hem dusdanig, dat hij in 
de avonduren simulatie-modellen 
ging ontwikkelen voor o.a. Ahold, 
Unilever en P&G. Hij nam ontslag bij 
Organon en richtte zich steeds meer 
op het vakgebied van de marketing. 
Zoals hij het zelf verwoordt: ‘Van de 
geitenwollen sokken naar de snelle 
jongens in pak met stropdas.’  

Eén van zijn eerste klussen was het 
voor een bank implementeren van 
internetbankieren. Marco vertelt: 
‘Wat je in de fysieke wereld deed 
als geld van de bank halen, aan het 
loket je hypotheek-rente betalen 
en geld laten bijschrijven op je 
spaarbankboekje, dat gebeurt nu 
allemaal digitaal via het internet. 
Inmiddels is dat de gewoonste zaak 
van de wereld, maar destijds was het 
helemaal nieuw. ‘

Op mijn vraag, wanneer hij vindt 
dat een opdracht goed is afgerond, 
antwoordt hij dat een opdracht 
eigenlijk nooit af is, omdat de 
ontwikkelingen blijven doorgaan. 
‘Maar als mensen geïnspireerd raken 
en zelf aan de slag gaan dan is dat 
deel van de opdracht in ieder geval 
geslaagd.’ 

Marco is nu digitaal strateeg, 
ondernemer en docent. Op 
de website van Upstream, 
zijn bedrijf, lees ik dat 
Marco en zijn medewerkers 
organisaties ondersteunen 
met het veranderproces 
naar een wendbare, data- en 
klantgedreven, organisatie, met 
zowel de inzet van mensen als 
van digitale technologie. Een 
hele mond vol, maar ik kan me 
er eigenlijk niets concreets bij 
voorstellen. Marco verduidelijkt 
het als volgt:

‘De samenleving is enorm 
veranderd door de digitale 
technologie, maar veel 
organisaties zijn onvoldoende 
mee veranderd. En dat is wèl 
nodig, want we leven in een 
tijdperk waarin veranderingen 
elkaar op bijna elk vlak snel 
opvolgen. Dat betekent dat 
bedrijven op een andere manier 
moeten kijken naar de manier waarop 
zij nu werken en georganiseerd zijn.  
Op dit moment zie je dat de grenzen 
tussen werk en privé vervagen, dat 
grenzen tussen afdelingen verdwijnen 
en dat ook de grenzen tussen 
organisaties en hun omgeving steeds 
minder duidelijk worden. Dat betekent 
dat je als organisatie ook anders moet 
gaan werken. Dat houdt niet in wat 
tot dusver gebeurde, namelijk het 
kopiëren van wat we in de fysieke 
wereld deden naar de digitale wereld, 
maar echt de zaken fundamenteel 
anders aanpakken en organiseren, 
door slim gebruik te maken van 
digitale technologie. Dat noemen we 
ook wel digitale transformatie.’

Aan de hand van de voorbeelden die 
Marco geeft wordt het wat concreter 
voor me:

‘Stel je bent een telecombedrijf 
en je verkoopt abonnementen en 
mobiele telefoons. Tot twintig jaar 
geleden kon je daarvoor terecht bij de 
telecomwinkel, of je nam telefonisch 
contact op. Na de opkomst van 
internet kon je de website bezoeken 

en mailen. Veel van de diensten van 
het bedrijf werden gedigitaliseerd 
en met een verschuiving naar 
klantcontact via email en web kon het 
bedrijf steeds efficiënter zijn klanten 
bedienen. Met de opkomst van sociale 
media gingen klanten vragen en 
klachten steeds meer online delen. Het 
werd voor het telecombedrijf steeds 
moeilijker om op alle vragen van 
klanten te reageren, reden waarom de 
klantenservice op een andere manier 
georganiseerd moest worden. Dat 
begon met mensen verantwoordelijk 
te maken voor vragen en klachten die 
via de sociale media binnenkwamen 
(webcare). We gingen nog een stapje 
verder door een medewerkers-

app te ontwikkelen waarmee alle 
medewerkers vragen en klachten uit 
hun omgeving konden invoeren, die 
door de klantenservice met voorrang 
werden afgehandeld. In een later 
stadium konden medewerkers korting 
op diensten en producten geven aan 
familie en vrienden. Op die manier 
werden ze niet alleen ambassadeur 
van het bedrijf, maar werd ook 
de slagkracht van de afdelingen 
klantenservice en verkoop enorm 
vergroot.       
                                    

Dit is slechts één voorbeeld hoe de 
digitale technologie kan helpen 
om zaken fundamenteel anders 
te organiseren. Dit anders denken 
en organiseren is misschien nog 
wel belangrijker voor de publieke 
sector, waar we tegen de grenzen 
aanlopen van het huidige systeem. 
Personeelstekorten in de zorg, 
in het onderwijs en bij de politie 
kunnen we niet meer oplossen door 
het bestaande systeem verder te 
digitaliseren of optimaliseren, we 
moeten nadenken over hoe we dit 
met behulp van digitale technologie 
echt anders kunnen doen.

De zorg in Nederland is gericht op 
het genezen van patiënten. In de 
nabije toekomst neemt het aantal 

ouderen toe en daarmee het beroep 
dat wordt gedaan op de zorg. Zou je 
dan niet beter kunnen richten op en 
investeren in preventie? In dit geval 
er zo veel mogelijk voor zorgen dat 
ouderen langer fit blijven en minder 
vaak in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Ja, er wordt natuurlijk 
al gepropageerd dat alle mensen 
moeten bewegen en dat dik zijn je 
gezondheid negatief beïnvloedt, maar 
welke mogelijkheden kun je bedenken 
om mensen zo ver te krijgen dat ze 
echt streven naar meer bewegen? 
Hoe kan digitale technologie daarbij 
helpen? De app Ommetje van de 
Hersenstichting is daar een mooi 
voorbeeld van. Het spelelement in die 
app zorgt ervoor dat de gebruikers 
vaker een wandeling maken. 

Je kunt ook anders kijken naar 
mantelzorg/burenhulp en dergelijke. 
In de huidige tijd, waarin beide 
ouders werken, is het niet meer 
vanzelfsprekend dat ze hun buren 
helpen en inspringen waar dat 
nodig is. Daar kun je dan een sociaal 
bankboekje voor bedenken. Ga 
er bijvoorbeeld van uit dat alles 
wat je voor een ander doet wordt 
bijgeschreven op een sociaal conto. Je 
past een avond op de kleine kinderen 
van je buren, je rijdt met de kat van 
kennissen naar de dierenarts, je kunt 
legio dingen bedenken. Als je dan zelf 
hulp of ondersteuning nodig hebt 
dan gaat dat van je conto af. Op die 
manier kun je een ‘sociaal pensioen’ 
opbouwen voor een periode dat je zelf 
minder kunt.’

Marco realiseert zich dat het tijd zal 
kosten om dit soort fundamentele 
veranderingen te realiseren, maar 
naar zijn mening zijn we goed op weg: 
‘De technologische mogelijkheden 
zijn er, nu nog de knop omzetten, 
anders denken, en daarvoor moet 
je jezelf blijven uitdagen. Een halve 
eeuw geleden was je misschien wel 
veertig jaar bij dezelfde werkgever, 
maar dat is niet meer zo. Dat heeft 
onder andere te maken met de snelle 

veranderingen. Je moet ervoor zorgen 
dat je bijblijft op het gebied waarop je 
werkzaam wil zijn en je moet je steeds 
verder ontwikkelen.’

Een jaar of twee geleden heeft Marco 
bedacht dat hij een dag per maand 
stage wilde lopen. ‘Dat is geweldig! Ik 
ga bij voorkeur naar een organisatie 
die geen raakvlakken heeft met 
mijn bedrijf. Zo heb ik een dagje 
meegelopen in de ouderenzorg, 
bij een woningcorporatie, een 
opleidingsinstituut dat onderwijs 
op een andere manier heeft 
georganiseerd. Dat doe ik voor mezelf, 
maar ik ben erachter gekomen dat 
iedereen dat eigenlijk zou moeten 
doen. Ik krijg daar zoveel ideeën 
van en ik krijg meer begrip voor 
knelpunten bij een organisatie en voor 
de fouten die ondanks de grote inzet 
van medewerkers gemaakt worden.’

Als ik vraag wat hij doet om in balans 
te blijven zegt hij: ‘Ik ben veel in mijn 
hoofd bezig en ik zou daarnaast iets 
met mijn handen willen doen, maar 
ik ben geen klusser. Wat ik doe is veel 
wandelen en mountainbiken om 
mijn hoofd leeg te maken. Ik maak 
onderweg foto’s en daar geniet ik van.’

Ter afronding van het gesprek vraag ik 
hoe hij de toekomst ziet. Marco lacht 
en zegt enthousiast: ‘Het is een heel 
spannende tijd met allerlei nieuwe 
ontwikkelingen en ik verheug mij op 
de dingen die komen gaan, daar kijk 
ik echt naar uit. Soms voel ik mij een 
evangelist van de digitale technologie, 
maar je zult zien dat er steeds meer 
knoppen om gaan.’  

En de toekomst in persoonlijk 
opzicht? ‘Die zie ik ook met optimisme 
tegemoet, die maak je immers zelf.’ 
En dan: ‘Dan ga ik ervan uit dat ik 
gezond blijf  en daarvoor heb je ook 
een beetje geluk nodig.’ 

Marco Derksen 
de knop om, anders denken...                interview Petra Alsters

‘De technologische 
mogelijkheden 

zijn er, nu nog de 
knop omzetten, 
anders denken, 

en daarvoor moet 
je jezelf blijven 

uitdagen’
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*hou de media en onze website in de gaten
of de ‘pauzeknop’ nog wordt gebruikt.

Welkom terug!
We kijken enorm uit naar het moment dat we 

onze deuren wagenwijd mogen openen!
Net als jij waarschijnlijk.

Wat fijn zal het zijn als we samen weer lekker 
aan de slag kunnen, want we hebben je heel 

erg gemist.
En natuurlijk kijken we - voordat je de 

trainingen hervat - wat (weer) mogelijk 
of nodig is. We maken graag voor jou een 

aangepast of nieuw trainingsplan om 
doelgericht en veilig aan je trainingsdoelen te 

werken.

Bel gerust voor een afspraak om (weer) te 
komen kijken. We vertellen dan alles wat je 

moet weten om (weer) snel te kunnen starten. 
En er ligt een kadootje voor je klaar!

Reserveren voor fitnessen is bij ons niet nodig. 
Tussen 13 en 15 uur zijn we gesloten voor 

fitness.

Fysiotherapie nodig?
Bel even voor een afspraak!

VANAF 19 MEI
FITNESS WEER

MOGELIJK!*

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

Leven is bewegen! 
Sport en fysiotherapie 

onder één dak!

FO
TO

 N
O

S

Vorig jaar zagen we het niet aankomen. Wat een prachtige dag zou 
moeten worden met een traditioneel feest op het Oremusplein 

veranderde in een nieuwe traditie. Versier je eigen huis/tuin/fiets/
ouders….. en wij komen langs met iets leuks en lekkers. E

en jaar iets anders konden we wel aan. Het werd een geslaagd feest, maar 
we hoopten dat het maar voor één jaar zou zijn.

In aanloop naar het koningsfeest van 2021 hebben we wat “afgeTEAMd”. 
Het beeldscherm mocht de voorpret gelukkig niet drukken. Lang 

probeerden we de schijn op te houden door te hopen dat het traditionele 
plan A (op het Oremusplein), zoals we sinds jaar en dag gewend zijn door 

kon gaan, maar helaas. 
Dus besloten we nog maar een keer voor plan B te gaan. 

Yvonne, de directeur van de Zyp, hielp ons met de reclame. Dank daarvoor, 
want dit jaar deden er weer ruim 100 kinderen hun best om er iets 

moois van te maken. Met veel plezier hebben we in onze wijken en een 
stukje Saksen Weimar rond mogen fietsen. Overal werden we met veel 

enthousiasme ontvangen en poseerden de kinderen op hun knapst met 
hun creaties. Dit maakte het kiezen van een winnaar niet gemakkelijk 
voor ons. Er werd flink gediscussieerd. Maar onder het genot van een 

oranje bitter zijn we toch tot een uitslag gekomen. 
Bedankt voor het meedoen! Bedankt Coop voor het lekkers, bedankt Paul 

Elbers en de recreatieve wijkvereniging voor de sponsoring!

Het was een geslaagde dag, maar we hopen iedereen volgend jaar toch 
echt weer te zien op het Oremusplein.

Hartelijke (oranje) groeten, 
Het Oranje Comité:

Ronald, Tommy, Bart, Sofie en Willeke

KONINGSDAG 
2021

Op nummer 2
De Koning en de 
Minecraft koning 

Op nummer3
Deze prachtige, in de wind 

wapperende, 
Koning en Koningin 

Op nummer 1
Het prachtige versierde raam

 van Elin en Jurre

ONTWERP

Uw wensen in 
een passend plan

BEPLANTING

Advies, inkoop 
en aanplant

KLIMAATROBUUST

Uw tuin 
klimaatbestendig

06-21991797 | www.melsetuinen.nl | Mozartstraat 4 | Arnhem  
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Mob. 06 51 16 48 51
Tel. 0317-844 453

www.bdto.nl

alle voorkomende 
dak werkzaamheden

Blad1

Pagina 1

     TACOYO =  

* 5 kwartier allround conditietraining

* Verbetert houding, figuur en souplesse

* Ontspant, reduceert stress

* Voor jong en oud, man en vrouw

* Iedere week nieuwe muziek

* Samen trainen maar op eigen niveau

Dinsdag en Donderdagavond

    *** Of via ZOOM
     ***  Of in de gymzaal
     ***  Of buiten op het gras
     ***  Of online op afroep

   Informatie / aanmelden:

   info@tacoyoarnhem.nl   06-20093737
      (we sporten met 'Corona-aanpassingen')

  www.tacoyoarnhem.nl

    TACOYO: 

         Conditie en Ontspanning op muziek

        Kom 2x GRATIS PROBEREN

Wanneer ik op een mooie dag vanaf 
ons balkon naar beneden kijk zie 
ik eerst ons eigen terras omzoomd 
door struikgewas. Het is er in de 
winter en in het voorjaar een drukte 
van belang, want vogels weten ons 
kleine paradijsje te vinden: een 
volière zonder gaas. Vroeger was 
onze tuin er voor de kinderen, nu al 
jaren vooral voor vogels en ook een 
eekhoorn komt regelmatig langs. 
Wanneer ik wat verder kijk, zie ik de 
daken van garages aan de Viottastraat. 
In de lange natte winters staan ze 
vol regenwater, in de zomer staan 
ze nutteloos warmte op te vangen. 
Tijdens mijn coronawandelingen 
door Cranevelt en Alteveer heb ik de 
garages met platte daken niet geteld, 
maar ik ben  er op gaan letten en het 
zijn er heel veel. Stel dat op al die 
daken zonnepanelen zouden worden 
geplaatst, dacht ik, of groen! Sedum of 
iets dergelijks. Wat zou dat een mooie 
bijdrage van onze wijken zijn aan de 

vergroening en waterbeheersing van 
de stad. Ooit, voor er huizen, straten 
en parkeerplaatsen kwamen, waren 
hier de uitlopers van de Veluwe. Nu 
zouden we via onze platte daken (en 
tuinen natuurlijk) iets terug kunnen 
geven aan de natuur. Het is weinig, 
maar toch! Het is in elk geval hele 
andere koek dan zonnepanelen 
aanleggen in weilanden zoals zo veel 
gebeurt de laatste tijd, en zelfs zag ik 
ooit een zogenaamd zonnepark in een 
duinlandschap. 
Er zullen vast en zeker vele problemen 
opgelost moeten worden alvorens 
er ook maar een begin gemaakt kan 
worden aan een dergelijk groen – en/
of zonnepaneelproject. Zijn de daken 
stevig genoeg? Nee? Hoe kan dat 
verholpen worden? Wie betaalt? Beren 
genoeg, maar als je ze niet afschiet, 
gebeurt er niets. Ik moet bekennen 
dat mijn verstand op dit gebied 0,0 
is, maar ik ben niet alleen. Anderen 
kunnen het idee vast wel oppakken 

en zelfs doorpakken in overleg 
met de wijkraad en de gemeente. 
Arnhemmers schijnen eigengereide 
types te zijn, maar misschien dat er 
zelfs een coöperatie van eigenaren en 
huurders inzit.

Platte daken en hun nut                Margo Klijn

Uit: NRC Amsterdamse bijlage

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 



Hoe het begon
In 1962 vertrok de slager op het pleintje: slagerij 
Leser. Verder heeft de zaak van Siepman op het 
plein gezeten, maar op 10 november 1965 kwam 
de familie Pluim als slagerij op het plein. Joop (nu 
71 jaar) werd samen met zijn ouders eigenaar. 

Hij was toen één van de jongste ondernemers in Nederland. Joop: “We kwamen 
uit Ede. Mijn vader deed al iets in de verkoop/export maar miste het directe 
contact met klanten. We vonden Alteveer een mooie wijk en een winkel daar 
paste precies in ons verhaal. We wilden namelijk een exclusief product: goede 
producten waar men geld voor uit wilde geven. We kochten het winkelpand en 
gingen boven de zaak wonen. Ik ben meteen met mijn ouders begonnen in de 
zaak en heb pas later mijn vakdiploma’s en het middenstandsdiploma gehaald. 
Eenmaal het winkelpand te hebben gekocht, was het geld op. Voor het eerste 
vlees maakte mijn vader een goede afspraak met de grossier: dat hij het eerst 
zou verkopen om daarna de grossier pas te betalen. Mijn pa had verstand van 
vlees en kon goed met klanten omgaan. Hij maakte graag een praatje pot en dat 
gaf vertrouwen aan de klanten”.

Familiebedrijf
Joop heeft altijd in het vlees gezeten. Hij mocht op jonge leeftijd al zijn vader 
helpen met het slachten van een koe. De eerste tientallen jaren werd het vlees 
ook daadwerkelijk verwerkt op de Beethovenlaan. “Niemand heeft ooit het idee 
gehad dat er zoveel vlees via het achterpad werd geleverd. Het werd verwerkt 
achter de winkel en aan de voorkant ging het door verkoop er weer uit”. 
Broer Willem (nu 68 jaar) was eerst automonteur en ging in dienst. Na 4 jaar 
kwam ook hij er bij in de zaak. Willem deed het grove werk: de productie en het 
snijwerk. “En dan gaat het groeien. Naast steeds meer vaste klanten, kregen we 
steeds meer zorginstellingen en ziekenhuizen als klant”.

In 1974 trouwde Joop zijn Adrie en 
gingen zij boven de winkel wonen. 
De ouders Pluim vertrokken naar de 
Mozartstraat. Het was heel gewoon 
dat Adrie haar man ging helpen in 
de zaak, al had ze de opleiding voor 
kleuterleidster gedaan. Adrie heeft zelf 
22 jaar in de winkel gestaan en deed 
daarnaast de administratie op kantoor.
Het bleef een familiebedrijf.  
Naast de broers Pluim en vrouw 
zorginstellingen en ziekenhuizen als 
klant”.
In 1974 trouwde Joop zijn Adrie en 
gingen zij boven de winkel wonen. 
De ouders Pluim vertrokken naar de 
Mozartstraat. Het was heel gewoon 
dat Adrie haar man ging helpen in 
de zaak, al had ze de opleiding voor 
kleuterleidster gedaan. Adrie heeft zelf 
22 jaar in de winkel gestaan en deed 
daarnaast de administratie op kantoor.
Het bleef een familiebedrijf.  Naast de 
broers Pluim en vrouw Adrie, kwam 
ook zus Marion in de zaak werken. 
De eerste jaren achter de toonbank 
naast Adrie, maar de laatste jaren 
kookt ze de lekkerste gerechten in de 
productielocatie. 

Toen hun vader uit de zaak stapte, 
was de afspraak dat Willem en Joop 
verder zouden gaan. Iedereen had 
zijn eigen taken; Willem het grove 
werk en de leiding in de productie, 
Joop hielp overal mee en deed de 
commerciële zaken. De dames, vrouw 
Adrie en zus Marion, deden de winkels 
en de administratie. “Mijn vader wilde 
geen vrouwen als slager achter de 
toonbank. Maar bij ons kwam Annette 
in de winkel werken. Ze werkt nu al 
bijna 30 jaar bij ons. Sinds 1995 werkt 
Nico op de Beethovenlaan als chef 
slager en samen met Annette zijn zij 
het gezicht van de winkel”. 

Van Slagerij Pluim naar 
Keurslager de Haas
Er veranderde veel door de invoer 
van het voedselveiligheidssysteem. 
“We hadden een te kleine werkruimte 
om aan die eisen te voldoen. In 2 à 
3 jaar stopten instellingen als klant 

en daarvoor in de plaats kwam de 
kleinere horeca. We gingen op zoek 
naar een andere productielocatie om 
aan alle eisen te voldoen en vooral om 
meer ruimte te hebben. We kwamen 
in contact met Dick de Haas. Hij had 
op dat moment 3 winkels: in Velp, 
in Elderveld en in de  Koningstraat 
in Arnhem. Daarnaast had hij een 
productielocatie in Oosterbeek en 
dat was voor ons erg belangrijk. 
We fuseerden in 1995 en het totale 
bedrijf werd “Pluim en de Haas BV”. De 
winkels gingen allen “Keurslager De 
Haas” heten omdat het volgens ons 
een grotere naam was. Kort daarna 
werd Dick de Haas jammer genoeg 
ziek. Hij is toen uit de zaak gestapt en 
wij zijn verder gegaan onder de naam 
Keurslager De Haas. 
De naamsverandering van Slagerij 
Pluim naar Keurslager De Haas had 
een enorme impact en dat hebben wij 
behoorlijk onderschat. We woonden 
zelf al niet meer in de wijk en ook 
de productie kwam in Oosterbeek 
te zitten, waardoor we weinig meer 
te zien waren in de wijk. Men dacht 
waarschijnlijk dat we de zaak over 
hadden gedaan. Maar dat zijn wij ons 
pas later gaan beseffen. Er woonden 
toen veel ouderen en weinig jongeren 
in de wijk. En de mensen hadden iets 
met het pleintje en de vaste mensen in 
de winkels”.

De groei
Over vaste mensen gesproken: Bij 
Slagerij Pluim en ook nu bij Keurslager 
de Haas werken veel mensen die 

er al jaren lang zijn. Henk Beers 
bijvoorbeeld werkte al bij slagerij 
Pluim en nog steeds bij Keurslager de 
Haas. 
Het bedrijf groeide door. Er was geen 
keurslager in Nederland die zoveel 
winkels had. In 1996 kwam gelijk al de 
winkel aan de Weverstraat erbij, een 
paar jaar later in Rijkerswoerd, in 2003 
Stadspoort Ede, in 2005 Kronenburg. 
Wat betreft de winkel op Kronenburg. 
“Ik ging bij de nieuwe Albert Heijn 
XL kijken en was in gesprek bij de 
kaaswinkel. Die eigenaar wilde 
eigenlijk van zijn zaak af en zo kwam 
het dat we de winkel daar startten. 
Later heb ik de mensen van de kippen 
slager en de viswinkel gesproken en 
gelukkig sloten zij zich ook aan zodat 
het een soort versgaard tegenover 
de Albert Heijn werd. Het blijkt een 
gouden combinatie. Zo’n combinatie 
wilden we ook graag in Velp. En dat 
lukte in 2010 toen we daar naast de 
slagerij ook de bakkerswinkel en de 
groentewinkel konden overnemen.  
Het groeien was nog niet klaar; In 
2014 kwam de winkel in Bennekom, in 
2017 in de Schuytgraaf en in 2019 in 
Presikhaaf”.
Joop geeft aan dat het heel belangrijk 
is om goede mensen te hebben in 
de winkels. In iedere winkel staat een 
goede chef en fijne medewerkers. En 
eigenlijk kan je zeggen dat iedere chef 
zijn eigen winkel heeft. Uiteindelijk 
waren er ruim 100 mensen in dienst. 

Nieuwe ondernemers
“Dit jaar word ik 72 jaar. Vanaf mijn 65e 

We kregen bericht dat Slager Pluim 
(tegenwoordig Keurslager de Haas) verkocht is. 
Dus ging ik op zoek naar Joop en Adrie Pluim 
en hun dochter Sandra om met hen te praten. 
Slagerij Pluim begon met vader en zoon, Joop 
Pluim, in 1965 op de Beethovenlaan. Enkele jaren 
later stapte ook zoon Willem in het bedrijf.

Hoe het begon met 
een slagerij op het plein      Astrid de Winther zijn we er wel over na gaan denken 

om te stoppen. Maar alles was goed 
geregeld. Het kostte tijd om een 
goede ondernemer te vinden om het 
over te nemen. Dat verkoopproces 
was best ingewikkeld. Gelukkig 
konden Sandra en haar partner ons 
daarbij helpen. We wilden het goed 
achterlaten voor alle medewerkers. 
Adrie, Willem en ik vonden het 
belangrijk dat het goede mensen 
zouden zijn voor de medewerkers 
en die het in deze vorm (11 winkels, 
productielocatie en kantoor) in ons 
gedachtegoed voort willen zetten.” 
Joop heeft zelf niks met computers 
maar begrijpt dat ook daar wel 
toekomst in zit. Het was een zoektocht 
van 5 jaar maar de juiste ondernemers 
zijn gevonden: Marleen en Thomas 
Kamphuis.
Sandra: “Deze nieuwe ondernemers 
kennen de foodbranche en gaan met 
de markt mee. Ik ben ervan overtuigd 
dat zij vol enthousiasme de vele 
kansen gaan benutten”. 
Adrie en Joop: “Wat wij gaan doen? 
Lekker wandelen, golfen, fietsen 
en uitjes met de kinderen en 
kleinkinderen. En verder hopelijk 
gewoon lekker gezond blijven. En 
we blijven zoals altijd op Alteveer 
komen hoor! Daar wonen nog steeds 
onze (schoon)zus, onze kinderen en 
kleinkinderen.

Dochters Astrid en Sandra 
zijn boven de winkel aan de 
Beethovenlaan geboren. Astrid 
werkte af en toe in de winkel bij 
haar ouders. Sandra werkte bij 
andere winkels waaronder bij 
bakkerij Hilvers op het plein. 
Toen Astrid en haar man Auke 
kinderen kregen, verhuisden ze 
naar de Cattepoelseweg. Sandra 
was op dat moment klaar met 
studeren en ging toen boven de 
winkel wonen. Inmiddels woont 
ook Sandra niet meer op de 

Beethovenlaan.
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Waar ging je in de jaren 50 en 60 
uit eten? De keuze was niet al te 
groot volgens mij...

Je had hotels met een restaurant, 
hele keurige restaurants waar de 
kleine beurs en kinderen niet naar 
toe gingen of mochten en je had 
de Chinees. Zelfs daar ging je niet 
eten. 
Maar op zondag, als ‘pa’ kookt werd 
er voor het hele gezin gehaald. 
Er waren diverse mogelijkheden. 
Namen weet ik niet meer, maar in 
het centrum zaten meerdere 
‘Chinezen’.  Aan het St.Jansplein, op 
de hoek bij het Roermondsplein, 
iets verderop zat nog een Chinees, 
maar ook, na faillissement van 
de voorganger, in het pand 
tegenover de Hoeferstraat, 
naast de benzinepomp aan de 
Schelmseweg.

Mijn vader heeft jarenlang op 
zondag de afhaalchinees bezocht 
vanwege zijn verblijf in Indië. 
Hij was verzot op dit eten. Kookte 
mijn moeder het niet dan was 
de Chinees een goed alternatief. 
Door de jaren heen zijn we lange 
tijd ‘lid’ geweest van de diverse 
afhaalchinezen. Wie nog een 
impressie wil horen van zo’n 
bezoek moet op zoek naar zijn lp 
Oorlog en Pap uit 1981. Langzaam 

Herinneringen van Harry Polman
                                                                        Uit eten in Arnhem...

veranderde het aanbod. Dit had 
te maken met een toegenomen 
welvaart en de mogelijkheid die 
ontstond bij de herinrichting 
van het stadscentrum.                                                                                                                                    
   
Mijn eerste uitstap naar een 
restaurant was samen met mijn 
schoolkameraad Hans naar de 
Scarabee op de Korenmarkt. 
Zijn zus werkte daar in de 
bediening, vandaar. Wat we 
gegeten hebben weet ik niet meer, 
maar wel dat het heel spannend 
was. In die eerste  helft van de 
jaren 70 zijn we met het gezin een 
keer naar een nieuw Pakistaans 
restaurant geweest aan de Oude 
Oeverstraat. Het gerucht ging, 
dat er in het weekeinde diverse 
busladingen Engelse soldaten 
gelegerd in Duitsland op de 
stoep stonden. Dus het eten zat 
wel goed. Je kon er kiezen uit 
drie soorten van pittig: namelijk 
gewoon, pittig en heet. Ik heb toen 
pittig gekozen zonder te weten 
wat echt pittig betekende. Ik heb 
het geweten want toiletbezoek 
was nogal pijnlijk.                                              
                                                                                          
In de jaren 70 en 80 is het uit eten 
gaan enorm veranderd. Er was, 
in en buiten de stad, een enorm 
aanbod aan Italianen, Chinezen, 
Grieken, Turken.

Na mijn studietijd in Deventer, 
toen ik al op Texel woonde, ging ik 
vaak op bezoek bij mijn ouders die 
nog in Arnhem woonden. 
Onderdeel van die bezoeken 
was stappen met een vriend 
op de Korenmarkt. Stappen 
was fantastisch, want wat een 
aanbod! Eerst naar één van de 
vele restaurants, dan op een 
terras roken en uitbuiken en 
vervolgens naar een discotheek. 
Als je dan genoeg had werd de 
avond afgesloten met een bezoek 
aan de shoarmatent. Je kreeg 
er een enorm brood met veel 
vlees en dat kon je weer naar 
eigen inzicht met heel veel sterke 
knoflook- en chilisaus begieten. 
Het brandde enorm in je mond, 
maar ik heb er nog visioenen van.                                                                                                       
Uiteindelijk heb ik deze vriend uit 
het oog verloren en mijn ouders 
waren overleden, zodat de reden 
om naar Arnhem te komen er niet 
meer was. 

Het restaurantbezoek is echter 
gebleven. Ik ben getrouwd met 
een uitstekend kok met  twee 
(stief-)zonen die beide in de horeca 
in Amsterdam achter de kachel 
staan. Ik kom dus niets tekort en 
blijf culinair op de hoogte.

Activiteitenschema

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.

*Rustige Yoga door Irene Antoniesen 06-40 445 995 of e-mail: I.antoniesen@upcmail.nl 
   en informatie op www.yoga-en-spel-arnhem.nl

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
         en/of 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

 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

 14.00 - 15.00 uur Gymfit 60+ Recreatiezaal
 16.30 - 17.30 uur Rustige Yoga* Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Volleybal Gymzaal beneden

 10.00 - 12.30 uur Biljarten Recreatiezaal

 10.30 - 11.30 uur Zaalvoetbal Gymzaal beneden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag  
Vrijdag

Zaterdag

Oplage: 1700 exemplaren
Vormgeving: Nico Heimans

Druk: DrukwerkMax, Duiven

Colofon
Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther  •  Voorzitter
Obrechtstraat 18  •  026 - 446 03 06
Chantal Feber  •  Advertenties
Cattepoelseweg 276  •  026 - 351 11 00
Anne Melse  •  Advertenties
Mozartstraat 4  •  06 -21 89 24 10
Marcella Kerner  •  Redactielid
Kluizeweg 126
Ryklof Wander  •  Redactielid
Loospad 9  •  026 - 445 26 07

Sandra Pluim  •  Redactielid
Viottastraat 3  •  06 -49 39 01 98
Herma Zuidema  •  Logistiek
Cattepoelseweg 230  •  026 - 351 84 47

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
Fea von der Heide • Penningmeester
Mozartstraat 1  •   06-53 15 53 33
Jorgo Trautig 
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/Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
06 -14 40 80 66
Monique Steenkamer • secretaris
wijkraad@craneveer.nl
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

Stichting Buurtfabriek
info@onzebuurtfabriek.nl

Rijnstate
rijnstate@craneveer.nl

Coöperatie Duurzaam Craneveer
info@duurzaamcraneveer.nl

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

Vertrouwenscontactpersonen:
Desiree van Rookhuijsen
Whatsapp 06-15 15 44 57
desireevanr@hotmail.com

Maurice Lankheet  06 -14 40 80 66
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden 
stukken. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken 
in te korten of te weigeren zonder opgaaf van reden(en).
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