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de Pruikenboom aan de 
Beethovenlaan bloeit

redactie Craneveer neemt 
afscheid van Herma, Astrid 

en Chantal

Werk van een 
wijkbewoonster van 

weleer:
Hil Bottema

even voorstellen: werkgroep Verkeer

Social Sofa 
gerestaureerd



Openingstijden:

Maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 uur
Zondag    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
Zo net voor de zomervakantie ontvangt u weer een mooi gevulde Craneveer 
met gelukkig ook weer een agenda met leuke plannen! Het blad is ook ditmaal  
gevuld met (naar onze mening) interessante interviews, artikelen van de 
recreatieve vereniging, Duurzaam, Buurtfabriek en de werkgroep Verkeer. 
En ook een bijzonder verhaal over een overleden kunstenares en haar woning 
in de wijk door Marco van Kampen.  We proberen het blad interessant en 
vrolijk te houden met artikelen van en voor de wijk. En we zijn blij met de 
input van verschillende wijkbewoners zoals Petra Alsters, Marco van Kampen, 
Rémon Saaltink, Willeke Rauwers en oud-wijkbewoner Harry Polman. 
Mochten er overigens meer (oud-)buurtbewoners zijn met mooie verhalen en 
herinneringen van de wijk , dan houden we ons aanbevolen!

Chantal, Herma en ik nemen afscheid van de redactie maar zullen de komende 
editie indien nodig nog wat bijspringen. Niet dat de nieuwe redactieleden het 
niet aan kunnen maar het is nog wennen en ….. we zijn nog op zoek naar een 
voorzitter voor de redactie! Een enthousiaste buurtgenoot die het leuk vindt 
om te coördineren, netwerken en te verbinden. 
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

•Een ruim assortiment
 vegetarische produkten

•Elke dag vers brood en
   gebak van bakker Derks

•Verkoop van de Nederlandse Loterij spellen

•Dagelijks verse bloemen en planten

•Plasticvrije en natuurlijke cosmetica van
  ‘Happy Soaps’

•Verkoop van giftcards en cadeaubonnen

•Scan&Go zelfscankassa’s

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

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

Agenda
Elke woensdag 
10.00 –12.00 uur
Open inloop in de Buurtfabriek

Elke donderdag 
10.00 –12.00 uur
Moestuinieren bij de Buurtfabriek

Dinsdag 20 juli 
13.30 –16.00 uur
De Blauwe Tomaat voor de 
Buurtfabriek

Zondag 29 augustus 
Simac Lady’s Tour door de wijk

Dinsdag 7 september 
Buurtfabriek Repareert

Za-Zo 11-12 september
Buurtfestivalletje Buurtfabriek

Zondag 12 september 
Open dag en rommelmarkt bij 
Ruitergidsen Anne de Guigné - 
Wolflaan

Elke 2e zondag vd 
maand (vanaf sept.)
Meditatie Stadsverlichting
Buurtfabriek

Zaterdag 25 september
Herfst- en winterbeurs Altenieuw

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?

Dan nodigen we je van harte uit ons te mailen. Stuur je reactie naar 

redactie@craneveer.nl 



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

Vanaf september gaat het seizoen 
weer van start. Heeft u zin om 
te volleyballen, tafeltennissen, 
badmintonnen, biljarten, 
schilderen of zaalvoetballen? Kijk 
dan achterin voor het rooster en 
meldt u aan voor een proefles. Maar 
er kan nog meer: kinderen vanaf 3,5 
jaar tot een jaar of tien/elf kunnen 
zich op de woensdagmiddag 
uitleven in de gymzaal. En verder 
kunt u zich aanmelden voor 
Ismakogie, Zumba, damesgym 
of BBB. Genoeg keuze als u een 
nieuwe sportactiviteit in onze eigen 
wijk zoekt. Diverse activiteiten 
stellen zich elders in deze uitgave 
aan u voor.

Wellicht heeft u vorige maand 
ook een brief van ons gehad met 
het verzoek voor de jaarlijkse 
bijdrage. Een deel van u had dit al 
spontaan gedaan na een eerdere 
oproep op deze plaats. En ook 
diverse ons eerder nog onbekende 
wijkbewoners hadden al een 
bedrag overgemaakt. Aan een 
ieder die een bedrag aan ons heeft 
overgemaakt: heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage. Wij waarderen het 

bijzonder. Verderop in Craneveer 
staat een advertentie voor als u 
ons nog niet steunt, maar dit wel 
zou willen. Wij vragen een jaarlijkse 
bijdrage van € 5,- per persoon of 
€ 10,- per gezin. Uiteraard komt 
wel eens het voor dat mensen een 
ander bedrag overmaken. Dit jaar 
kregen wij € 100,- overgemaakt. 
Even dachten we dat het wellicht 
om een foutief ingevuld bedrag 
ging, een nul te veel is immers zo 
gezet. Maar bij navraag bleek dit 
bedrag wel degelijk het juiste te 
zijn. Wat een fijne verrassing en 
waardering voor wat we met z’n 
allen doen!

Gelukkig zijn we  - ondanks het 
slechte verenigingsjaar – nog 
steeds een gezonde vereniging. 
Voor het komende 50-jarig 
jubileum in september 2023 
kunnen we dan ook alvast een mooi 
bedrag reserveren. Nog lang niet 
alles is uitgekristalliseerd, maar de 
eerste ideeën zijn er al wel. Ik zag 
laatst prachtige dronefoto’s van 
onder meer park Zypendaal wat 
mij op een idee bracht. Een ander 
bestuurslid kent weer iemand 

die veel oud fotomateriaal heeft 
van de wijk en we hebben ook al 
iemand met schrijfkwaliteiten op 
het oog. Hoewel het natuurlijk al 
wel te raden is, vertel ik nog niet 
hoe deze drie zich met elkaar gaan 
verhouden. Maar er is van alles 
denkbaar rondom het jubileum: 
een quiz met veel vragen over de 
wijk; een speurtocht, een ‘seventies 
party’. Wij horen ook graag wat uw 
wensen zijn voor ons jubileum. En 
organisatietalent is nog steeds van 
harte welkom.

Veel dichterbij in de tijd is komende 
30 oktober. Het gaat weer spoken 
in de wijk. Twee jaar geleden was 
er voor het eerst sinds jaren weer 
een spokentocht. En wat was het 
gaaf! De organisatie is van start 
gegaan, de acts worden gezocht 
en materiaal gehuurd. Noteer dus 
alvast 30 oktober in de agenda. 
Vanaf zonsondergang gaan de 
spoken los. Leuk voor jong en oud. 

Geniet van de zomer!
Sylvia Kortenraij

Recreatieve vereniging Craneveer 
gaat richting de 50 jaar!

Verbondenheid, sport, spel en ontspanning
kenmerken al die tijd de vereniging. En natuurlijk dit mooie (gratis) huis-aan-huis blad!

Dit alles kan alleen dankzij de financiële steun door 
ledenbijdragen, adverteerders en giften.

Wilt u de vereniging ook steunen?
Maak dan € 5,- per persoon of € 10,- per gezin over op: NL64 RABO 0381 6020 44 

t.n.v. recreatieve vereniging Craneveer, o.v.v. naam en adres.

Tot wederopzegging ontvangt u daarna jaarlijks een verzoek voor het betalen van de bijdrage.
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Wat is er te doen in en na de zomer? 
 

 
Heb je de Blauwe Tomaat al gezien? 
Op 20 juli van 13.30 – 16.00 uur staat deze 
weer bij de Buurtfabriek. Kom groente en 
fruit met een schoonheidsfoutje kopen voor 
een betaalbare prijs. 
Na de zomer zal de Blauwe Tomaat weer bij 
de Buurtfabriek staan. Misschien wel met een 
lekkere smootie gemaakt met groentes van 
onze eigen moestuin.  
 
Welke zzp’er/ thuiswerker wil ook wel 
eens buitenshuis werken? Kom dan 
werken in de buurtfabriek! 
Je bent elke dinsdag in augustus van harte 
welkom bij de Buurtfabriek. We zijn in ieder 
geval open vanaf 9:30-13:00 en in overleg 
langer. De wifi is goed! Je kunt zomaar 
binnen komen lopen maar vooraf aanmelden 
mag ook, om zeker te zijn van een plek: 
wieke@buurtfabriek.nl  
 
Buurt aan Tafel weer gestart 

 
Woensdag 23 juni is Buurt aan Tafel weer 
gestart. Het was een succes en super fijn om 
te zien dat jullie weer allemaal aanwezig 
waren. Na de zomer gaat Buurt aan Tafel 
weer structureel plaatsvinden. Check de 
website voor de data.  
 
Burendag 25 september 
We hebben een activiteit en dat is nog een 
verrassing… 

Buurtfabriek repareert 
Een stofzuiger die het niet doet? Je boor 
kapot? Of een wiebelende tafelpoot? Kom dan 
naar de volgende Buurtfabriek repareert op  
dinsdag 7 september van 19.30 – 21.30 uur 
in de Buurtfabriek.  
 
Buurtfestivalletje 
We werken aan een Buurtfestivalletje. We  
denken aan muziek/ eten/ circus en 
misschien een openluchtfilm. En we zijn er 
om antwoord te geven op de volgende 
vragen: wie zijn dat die mensen van de 
Buurtfabriek? Wat is de Buurtfabriek? Kan ik 
wat met de Buurtfabriek? Binnenkort hoor je 
meer over het fesitval! Weekend 11/12 
september.  
 
Wat is jouw wens of idee voor de buurt?  
Heb je zelf een idee voor de buurt? Wil je dat 
we met je meedenken of helpen het idee te 
realiseren? Neem dan contact met ons op!  
Heb je niet meteen een idee, houd dan onze 
berichtgeving in de gaten, in het najaar 
organiseren we een inspiratieavond voor 
nieuwe initiatieven en ideeën in de buurt. 
 
Meditatie Stadverlichting 
Start weer in september. En is elke 2de 
zondag van de maand van 20 – 21 uur. 
Verander de wereld vanuit de Buurtfabriek. 
www.stadsverlichting.nu    
 
Ook bij de Buurtfabriek… 
Lezing ‘Spreken over sterfelijkheid en 
stervensprocessen’ en de workshop ‘Liefdevol 
Levenseinde’ van Stichting Amaruq. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met 
Yari van Buel 06 1444 1075. 

   
 
 

 www.onzebuurtfabriek.nl - info@onzebuurtfabriek.nl 
Marion 06 5711 0048  
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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 - 5 leerlingen)

•  Planmatig huiswerk maken, extra uitleg en begeleiding, effectief je toetsen
    voorbereiden.

•  Doelen: stress weg, schoolwerk af, effectief leren.

•  Bijlessen in diverse vakken o.a. Rekenen, Nederlands, Frans, Engels, Duits.
Waterbergseweg 3
6815 AL Arnhem
www.m75.nl
info@m75.nl
06 44 760 888

Gediplomeerd leerkracht - remedial teacher - autisme specialist

Marieke van Eeden

 

2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs 
 

Altenieuw 
 

zaterdag 14 maart 2020 
van 10.30 tot 12.00 in Craneveer 

Viottastraat 12, Arnhem 
 

 
www.altenieuw.nl       
altenieuw@gmail.com 

 
Neem een stevige tas en contant geld (geen pin) mee,  
zodat je lekker kunt winkelen. Er is weer veel moois! 

 
 

Voor informatie over het aanvragen van een verkoopnummer 
zie onze website. Inleveren kleding: vrijdagavond.  

 

Lijkt het je leuk om te helpen tijdens de beurs?  
Stuur ons dan een mailtje.  

eurs 

 

10e editie 
 

2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs

Altenieuw
zaterdagochtend 25 september

Recreatiezaal Craneveer
Viottastraat 12 - Arnhem

         www.altenieuw.nl
                   altenieuw@gmail.com
                              Neem een stevige tas en contant geld 
                   (geen pin) mee, zodat je lekker kunt winkelen. 
                                      Er is weer veel moois!

De start- en eindtijd en wel/niet vooraf reserveren voor een 
tijdvak is afhankelijk van de eventueel dan nog geldende 

corona-maatregelen. Check voor die tijd dan ook onze site 
of facebookpagina.

Lijkt het je leuk om te helpen tijdens de beurs?
Stuur ons dan een mailtje!
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Net als de gemeentefunctionaris zijn mond opendoet 
om ertegenin te gaan, staat een man op. Haar hartslag 
stijgt op in haar keel als ze hem herkent.
‘Heb jij toevallig ook die uienbollen gebakken?’, vraagt 
meneer Magnussen boos. 
Natasja kijkt naar de grond en knikt.
‘Ha! Dus jij hebt me vergiftigd.’  Hij wijst met zijn knokige 
vinger naar Natasja. ‘Als ik het niet dacht.’ Hij verlaat zijn 
stoel en strompelt naar haar toe. ‘Ik ga ervoor zorgen dat 
je achter de tralies verdwijnt, meisje. Al is dat het laatste 
wat ik doe.’

‘En nu is het afgelopen met die onzin!’ Yvonne van 
Vleuten loopt op meneer Magnussen af om hem tegen 
te houden. ‘Natasja heeft er niets mee te maken.’
De hele bijeenkomst had ze zich achterin de zaal 
gedeisd gehouden. Het liefst zou Yvonne zonder iets te 
zeggen naar huis zijn gegaan, maar dit kan ze niet laten 
gebeuren. Die lieve Natasja gunt ze de wereld.
De afleiding werkt, want meneer Magnussen richt zijn 
gif meteen op Yvonne. ‘Jij bent zeker niet ziek geworden, 
hè? Ik ging daar bijna dood. Op mijn eigen vloer, 
verdorie!’ Zijn speeksel vliegt door de lucht als hij haar 
met bloeddoorlopen ogen aankijkt.
Yvonne deinst niet terug en blokkeert hem de weg. ‘Ik 
zei dat Natasja er niets mee te maken heeft.’ Ze voelt 
haar ademhaling versnellen als ze besluit de waarheid 
te vertellen. Ja, het hoge woord moet eruit. Met dit 
geheim zal ze nooit kunnen leven. Ze opent haar mond, 
maar dan is iemand haar voor.
‘Je kunt veel mensen het leven zuur maken, maar van 
Natasja blijf je af.’
Yvonne knippert met haar ogen. Heeft ze dat goed 
gehoord? Staat uitgerekend Rick Tobsen haar bij?

Voetje voor voetje loopt Rick naar Yvonne en meneer 
Magnussen toe. Hij houdt zich vast aan de stoelleuning 
en gunt zichzelf een paar seconden voor hij verder 
loopt. De beschuldiging van meneer Magnussen aan 
het adres van Natasja heeft hem wakker geschud. Die 
turbomeiler heeft al meer schade aangericht dan dat 
het zou opleveren.

Hij schudt zijn hoofd als hij zich realiseert dat hij een 
grote fout heeft gemaakt. Als twee dingen belangrijk 
zijn om verduurzaming voor elkaar te krijgen, dan is 
het wel samenwerking en eensgezindheid. 
Zonder die twee kom je nergens. Ja, het is hoogtijd 
dat het afgelopen is met deze onzin.
In de laatste meters naar het tweetal kun je een speld 
horen vallen in de zaal, maar zodra Rick naast Yvonne 
komt staan en een hand op haar schouder legt, 
breekt de spanning en ademt iedereen langzaam uit. 
‘Als je aan Natasja komt, kom je aan ons.’ 
De kentering in de zaal is meneer Magnussen niet 
onopgemerkt gebleven. Zijn ogen schieten door de 
menigte, maar vinden alleen boze gezichten. ‘Best!’, 
spuwt hij. ‘Jullie je zin. ’ Hij grijpt zijn stok en strompelt 
richting de uitgang.
Zodra meneer Magnussen de zaal uit is,  zoekt Rick 
oogcontact met Yvonne.  Zijn mondhoeken krullen 
omhoog en op dat moment klinkt er luid applaus 
van de aanwezigen. Het geluid dringt door tot in zijn 
diepste vezels. Rick recht zijn rug. Alles in hem zegt 
dat dit het moment is waarop zijn prachtige wijk aan 
een nieuw hoofdstuk begint.

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.

Meneer Magnussen dept het zweet van zijn voorhoofd 
als hij het verhaal van de gemeentefunctionaris 
aanhoort. Het zou hem eigenlijk moeten verheugen 
dat de turbomeiler niet wordt geplaatst, maar zijn 
vergiftiging overschaduwt alles. Zijn vrouw had hem 
nog geen zes uur geleden aangetroffen op de vloer, in 
zijn eigen stront. Een man van zijn statuur … Is er dan 
geen greintje fatsoen meer over in deze wijk?
De vragen die gesteld worden aan de 
gemeentefunctionaris kunnen hem niet boeien. In zijn 
hoofd is hij al bezig de stappen te doorlopen om de 
bakkerij aan te klagen voor een aanslag op zijn leven.
Zijn woede komt op een nieuw hoogtepunt als zo’n 
duurzaamheidsgekkie de gemeente bedankt voor 
muffins. Muffins, van zijn belastinggeld notabene!

‘Hoe graag ik ook de eer zou willen opstrijken,’ reageert 
de gemeentefunctionaris,  ‘Ik heb geen idee waar u het 
over heeft. Muffins?’  Hij schudt zijn hoofd.
Natasja kan het niet meer aanhoren en staat op. 
Ondanks haar vermoeidheid en de aantijgingen tegen 
de bakkerij, vond ze dat ze moest komen.  ‘Ik weet zeker 
dat de gemeente die order heeft geplaatst.’ Natasja zet 
haar handen in haar zij.  ‘Vierhonderd setjes van vier 
maar liefst. Ik kan het weten, want ik heb die muffins 
vanochtend zelf gebakken.’

Een duurzaamheidsinitiatief dreigt de wijken 
Alteveer en ‘t Cranevelt uit elkaar te drijven. Beleef 
mee wat er gebeurt door de ogen van vier (fictieve) 
wijkbewoners. Iedere editie van Craneveer verschijnt 
een nieuw deel. 
Lees nu het zesde en tevens laatste deel!
* De eerdere delen gemist of nog een keer lezen? 
Ga naar  https://linkin.bio/remonsaaltink

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

EINDE

DEEL 6 (slot)
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Omdat elk mens uniek is

’Over de Waal varen met een notarisboot. 

En dan uitgestrooid, 

aan de kant van Lent, 

waar ik geboren ben en dan 

meegenomen worden door de stroom. 

Dat is mijn diepste wens.’

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
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In de redactie komen en gaan er leden. Dat is goed want 
daardoor komen er nieuwe ideeën en frisse blikken. Maar 
binnenkort vertrekt er maar liefst 40 jaar toewijding. 
Gelukkig zijn er nieuwe leden met een frisse blik om het 
blad voor de toekomst op te maken. 

Van de vertrekkende redactieleden zit Herma al bijna 20 
jaar, Chantal 11 jaar en Astrid bijna 10 jaar in de redactie. 
En nu stoppen ze. Ze hebben allerlei andere bezigheden en 
willen zich daar nu meer op richten. Ze zijn blij dat er andere 
buurtbewoners ‘het stokje’ overnemen. Natuurlijk zijn ze nog 
gewoon in de wijk en zullen ze indien nodig meedenken met 
de redactie. Astrid blijft af en toe stukjes schrijven, maar zal 
niet meer actief zijn als lid van de redactie.

Herma Zuidema kwam rond 2003 in de redactie. Zij zat 
met Jop Burlage en Henk Wagenaar in de redactie. Herma 
kende Henk van sporten in de gymzaal Craneveer, toen Henk 
haar vroeg als redactielid. Ze is al bijna 20 jaar redactielid 
en op een gegeven moment heeft ze de bezorging 
overgenomen. “Dat betekende contact met verschillende 
jongeren uit de wijk die het wijkblad bezorgden en waarvoor 
ik de aantallen moest aanleveren en hen moest betalen 
(sinds corona gaat dat prima digitaal). En als iemand een blad 

Een gezamenlijk interview 
van vertrekkende redactieleden

miste, dan belden ze mij. En als een bezorger ermee stopte, 
dan vroeg ik de volgende op de wachtlijst. Want die is er!  
Leuk vond ik de contacten met de kinderen/jongeren bij het 
ophalen van de wijkbladen die ze gingen bezorgen. Ik blijf 
hen gewoon tegenkomen in de wijk of bij winkels. Ik ben blij 
dat ik het over kon dragen aan Sandra. Dat scheelt mij veel 
gesjouw en uittellen”.

Herma woont al lang in de wijk. Geboren in Indonesië, 
opgegroeid in Middelburg kwam Herma na een 
verpleegkundige opleiding in Amsterdam in 1993 naar onze 
wijk om in het Elisabeth Gasthuis en later in het Rijnstate 
Ziekenhuis te gaan werken. In dat jaar is ze met haar gezin 
naar de wijk verhuisd, naar het huis op de Cattepoelseweg. 
“Werken op de afdeling Oncologie was mooi werk. In 2016 
ging ik met pensioen en ben ik gestopt in Rijnstate. Na 
een paar maanden begon de opleiding om te gidsen in de 
mangrove van Burgers Zoo. Later heb ik ook de opleiding van 
de andere ecodisplays gedaan van Burgers Zoo”.

Chantal Feber komt oorspronkelijk uit Den Haag. “Toen 
mijn man in Nijmegen werkte en ik nog studeerde in Delft, 
gingen we in 2001 op de Cattepoelseweg wonen.  Toen ik 
mijn studie Industrieel Ontwerpen had afgerond, ging ik 



werken bij banketbakkerij Culi d’Or 
Horizon in Velp. In 2009 kregen we 
onze zoon Onno en in 2011 zoon 
Marnix. Tegenwoordig werk ik bij 
CêlaVíta als Internationaal Marketing 
manager voor het foodservice kanaal”. 
Chantal had in 2010 een oproep 
gezien van de redactie en 
gereageerd. Chantal: “Ik had bedacht 
wat mij interessant en passend 
vrijwilligerswerk leek. Na 8 jaar in 
de wijk wonen, vond ik het leuk om 
de wijk wat meer te leren kennen. 
Ysbrand Graafsma deed in zijn eentje 
de vormgeving en opmaak en had 
iemand nodig om daarmee te helpen. 
Dat leek mij wel leuk. Om niet steeds 
samen aan dezelfde pagina te werken, 
heb ik de advertenties overgenomen. 
Toen Jop Burlage overleed eind 2012 
heb ik alle papieren ontvangen. 
Vanaf toen gingen er digitaal brieven 
uit naar adverteerders. Ik denk dan 
ook dat veel mensen mijn naam wel 
kennen, maar niet het ‘gezicht’ wat 
erbij hoort. Het is leuk en interessant 
om meer te horen over de wijk en de 
bewoners. Eigenlijk ging het mij om de 
roddels over mensen die ik niet ken, ik 
ben nieuwsgierig van aard. Daarnaast 
vond ik het redactieclubje erg gezellig. 
De opmaak e.d. paste goed bij mijn 
marketingachtergrond en werk. 
Voor mij was het redactiewerk 
altijd heel overzichtelijk: een 
vergadering, mail versturen, controle 
op advertenties. Ik heb nooit 
adverteerders hoeven werven want 
we hadden er altijd ruim genoeg. We 
hebben juist moeten discussiëren over 
welke advertentie of adverteerder 
wel/niet. We hebben erg veel trouwe 
adverteerders die al zoveel jaren 
bij ons adverteren. Dat vind ik heel 
tekenend voor de wijk, een echte 
gemeenschap van ons kent ons”.

Astrid de Winther is bijna 10 
jaar bij de redactie en is nu een aantal 
jaar voorzitter. “Ik ben begonnen met 
het af en toe schrijven van een stukje, 
naar vaker schrijven, in de redactie 
meepraten naar voorzitter worden en 
mij overal mee bemoeien hahahaha. 
Ik woon sinds oktober 2004 in de 
wijk, in de Obrechtstraat en in 2005 
en 2007 kregen we onze kinderen. 

Ik leerde al gauw Jop Burlage, een 
buurvrouw van 3 huizen verder, 
kennen. Zij zat in de wijkraad en in 
de redactie van het wijkblad en als 
er een activiteit was, was zij erbij. 
Bij activiteiten voor kinderen was ik 
er ook vaak bij en vond ik het leuk 
om er een stukje over te schrijven. 
Over de peuterspeelzaal, over de 
buitenspeeldag, over het wijkfeest 
etc. Ik begon met het aanleveren 
van korte stukjes bij de redactie over 
dingen die ik zag, hoorde of waarover 
ik mij verbaasde. Jop vroeg mij eens 
mee naar een redactievergadering 
en zo is het gekomen….. Eerst was ik 
er gewoon bij en luisterde ik, naast 
het schrijven van af en toe een stukje. 
Maar ik werd steeds enthousiaster van 
het clubje redactieleden en ging wat 
meer schrijven. Ik mocht met Henk 
Wagenaar mee naar interviews om 
ervan te leren. En dat deed ik, al was ik 
verbaasd hoeveel tijd en ruimte Henk 
nam voor een interview. Maar het de 
tijd nemen, uitvragen, doorvragen 
etc. was mooi om mee te maken en 
ik heb er zeker van geleerd. Dat er 
daarna in de redactie discussie was 
over de grootte van het artikel, vond 
ik bijzonder. Toen Ysbrand in 2013  
stopte als voorzitter, vroeg hij mij 
om die zogenaamde hamer over te 
nemen”. 

Leuke herinneringen
We halen tijdens het interview wat 
oude herinneringen op. Astrid: “Leuk 
vond ik de artikelen die spannend 
waren of een vervolg hadden. Zoals de 
artikelen in 2004 over de verborgen 
goudstaven in Alteveer. Het ging om 
oorlogsherinneringen van een man 
die toentertijd 7 goudstaven zou 
hebben begraven in de wijk. Veel 
wijkbewoners gingen meedenken 
en reageren en ook een journalist 
van de Gelderlander ging op jacht. 
Een foto in de Gelderlander met een 
aantal wijkbewoners die deden alsof 
ze de schat hadden opgegraven sloot 
eind 2004 de zaak af. Bij het afscheid 
van Henk Wagenaar in 2016 werd 
duidelijk(er) dat hij achter het verhaal 
van de goudstaven zat. Hij haalde met 
dit verzonnen verhaal over in de eerste 
oorlogsdagen werkelijk verdwenen 

goudstaven zelfs twee keer de 
Gelderlander.  
Chantal: “rond de Giro d’Italia in de 
wijk was er ophef over een artikel 
en werd er door Jesse Reith als 
buurtbewoner gereageerd. Naar 
aanleiding daarvan hebben we Jesse 
bij de redactie gevraagd. De stukken 
die positieve of negatieve ophef en 
reactie gaven, maken het vaak extra 
interessant”.
“De redactie-avonden zijn om de 
beurt bij iemand thuis en nooit saai. 
We beginnen met een rondje ‘hoe 
gaat het met iedereen’, om daarna het 
verschenen wijkblad te bespreken op 
uiterlijk en inhoud. Zijn de stukken 
interessant? Zijn er niet teveel 
advertenties? Kloppen de kleuren en 
afbrekingen? Gaat het om stukken en 
advertenties van mensen uit de wijk 
of die gerelateerd zijn aan de wijk? 
Daarna worden er ideeën geopperd 
voor het komende blad. Welke 
activiteiten staan er op de agenda? 
Wie schrijft welk stukje of wie vraagt 
iemand voor het schrijven van een 
verslagje of artikel? Zijn er mensen die 
interessant zijn voor een interview? En 
welke foto’s komen in het blad en op 
de voorzijde?
Na dit eigenlijk zakelijke deel kwam 
bijna altijd de wijn op tafel en hadden 
we het over de wijk, wijkbewoners 
en bijzondere gebeurtenissen 
of opvallende dingen/zaken, de 
nieuwtjes en roddels. Er werd ook 
gediscussieerd. Is het een advertentie 
of een artikel? Hoe zit het nou tussen 
de recreatieve wijkvereniging en 
de wijkraad? En waar vallen de 
verschillende werkgroepen onder? 
Jop was altijd de verbindende schakel 
tussen redactie en deze geledingen 
en hield ons op de hoogte. Toen Jop 
overleed, was er geen redactielid die 
in de verschillende geledingen wilde 
plaatsnemen”.

Bijzonder
Chantal: “Bijzonder vind ik mensen 
die ons bellen en die het idee 
hebben dat we een organisatie zijn 
en geen vrijwillige buurtgenoten. 
Ik ben elke keer ook verbaasd met 
de vragen waarmee mensen bellen. 
Of de reacties zoals brieven met 

alle spelfouten uit het blad maar waarbij geen naam/adres 
werd gezet zodat we niet konden reageren. Vroeger kregen 
redactieleden wel briefjes in de bus van bewoners over 
artikelen en reacties. Later kwamen reacties vooral digitaal”. 
Herma: “De overgang van een gedrukt/gestencild blaadje 
naar een glossy vond ik bijzonder. Tot 2010 was het kleiner en 
gedrukt in zwart/wit. Eerst met een stencilmachine en daarna 
met een offset- machine gedrukt. Door Ysbrand Graafsma 
en Coen Pausma werd het wijkblad in 2010 omgevormd 
tot een glossy. In 2016 zijn we overgestapt naar een andere 
drukker en werd het een blad volledig in kleur. Het was een 
behoorlijke overgang van A5 naar A4 en daardoor kregen we 
grotere en zwaardere dozen”.

Ons advies voor de nieuwe redactie en de 
verschillende geledingen in de wijk
Er is veel te doen in de wijk en veel mensen die iets 
ondernemen in de wijk. Het is mooi om daarvan verslag 
te doen of er de schijnwerper op te zetten in het wijkblad. 
Redactieleden moeten vooral niet denken dat ze alles zelf 
moeten doen maar dat het vooral een kwestie is van veel 
mensen uit de wijk vragen om stukjes te schrijven en aan te 
leveren.
Er zijn veel verschillende clubjes en een gevarieerd 
netwerk. Het zou goed zijn als er een soort verbindende 
overkoepelende factor zou zijn voor de gehele wijk en 
alle wijkinitiatieven. Een schakel met gemeente en alle 
wijkgerelateerde commissies en groepen. 
Kennis delen over de wijk met elkaar voor het blad is leuk. 
Het is fijn om met meer mensen in de redactie te zitten om 
taken te verdelen en met elkaar te kunnen sparren. Er waren 
in de afgelopen jaren een aantal mensen die 1,5 a 2 jaar 
aansloten bij de redactie. Veelal om meer mensen uit de wijk 
te leren kennen. En dat is helemaal prima. Het hoeft niet 
meteen om 10 jaar te gaan. 2 jaar is prima, als er weer een 
nieuw iemand is om het aan over te dragen.
En maak het vooral gezellig tijdens de redactievergadering. 
Wij zijn er trots op dat de redactie van het wijkblad een 
zelfstandige groep is die goed functioneert en dat we onszelf 
kunnen bedruipen van de advertenties. Er is geen geld van 
de gemeente, de wijkraad of wijkvereniging voor nodig. Het 
is mooi dat de vrijheid er is om over alles te communiceren 
wat er in de wijk speelt van alle groepen e.d. wat betrekking 
heeft op de wijk. Het begon als een blad van de recreatieve 
vereniging en is uitgegroeid naar een daadwerkelijk wijkblad 
van en voor iedereen in de hele wijk.
Een interessante vraag voor de toekomst en de nieuwe 
redactieleden: is het blad in papiervorm toekomstbestendig? 
Er zijn veel mensen die het fijn vinden om het blad door 
te bladeren en te lezen maar anderen zouden het digitaal 
willen.  

Herma, Chantal en Astrid kijken ernaar uit om ook in de 
toekomst het wijkblad goed door te lezen. 
Het zou mooi zijn als er nog een wijkgenoot de taak van 
voorzitter van het wijkblad over wil nemen.

Restauratie van de Social Sofa aan de Beethovenlaan door 
Annemieke Varkevisser en Katja Smit. 
(zie Craneveer 48-5)

 

  

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 

12 13





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

Waarom zou ik me er nog druk over 
maken? Het is mosterd na de maaltijd 
en er is in de wijkkrant al eerder over 
geschreven. Tegelijkertijd zie ik 
vrijwel dagelijks de gevolgen van de 
aanleg van een mountainbikeroute 
door de bossen in het Noorden van 
Arnhem en vind ik het een enorme 
aanslag daarop. Dat gevoel raak ik 
niet kwijt.

De oorspronkelijke aanvraag voor deze 
mountainbikeroute, die spreekt over 
het verleggen van “enkele” paadjes en 
die wordt aangevraagd voor een gebied 
ten oosten van Stal Mansour, leek niet 
echt betrekking te hebben op het 
Schaarsbergse bos, het zogenaamde 
“oerbos” op de Waterberg en de 
Koningsheide. Allemaal Natura2000-
gebied, waarvan je niet verwacht dat 
daar veel ingrepen zijn toegestaan. 
Niets blijkt minder waar. Het pad is 
volgens de routebouwer ruim 25 km 
lang en slingert vanaf Papendal op 
en af, dwars door de prachtige, vaak 
al jaren ongerepte, heuvelachtige 
gebieden waar allerlei dieren voorheen 
geweldig konden schuilen tussen de 
bomen en achter de heuvels tot aan 
Terlet. Daarmee wordt volgens mij 
meer leefgebied vernietigd, dan uit de 
aanvraag voor de vergunning blijkt. 

Het is niet voor niets dat fietsen in bossen 
lang niet was toegestaan. De redenen 
zijn eigenlijk nog onveranderd, n.l. dat 
rustig wandelen, hond uitlaten, met de 
kinderen struinen door de bossen en 
het tempo van het bos- en heideleven 
niet echt goed samengaan met 
voortrazende fietsers/mountainbikers. 
Het snelheidsverschil leidt regelmatig 
tot gevaarlijke situaties. Maar ook voor 
de flora en fauna is er een wereld van 
verschil tussen langzaam verkeer, zoals 
wandelaars, en mountainbikeverkeer. 
Er sneuvelen heel wat dieren, niet 
alleen grotere dieren, maar ik denk 
ook vooral aan vogels, vlinders, 
mestkevers, allerlei insecten, die er 
nooit in zullen slagen om te ontkomen 
aan de snelheid van de voortrazende 
wielen dwars door deze bossen. Als 
je wandelt op de mountainbikeroute 
zie je de slachtoffers, vooral veel 
mestkevers, al liggen. Ze zijn niet snel 
genoeg om de wielen van de fietsen 
te ontwijken. Als je alle mestkevers 
doodrijdt op dit soort paden, dan 
wordt de mest niet meer opgeruimd in 

het bos. Als je veel insecten doodt met 
dit soort activiteiten, zullen bijna alle 
85% insectenetende vogels hierdoor 
steeds minder voedsel vinden. Het 
gaat daarbij om het hele ecosysteem 
en niet alleen om een paar dier- of 
plantensoorten.

Het 'grondige' ecologische onderzoek 
is gedaan in opdracht van de 
routebouwer. Het is dan ook niet 
vreemd dat het rapport begint met een 
lofzang van 2 pagina's over dit soort 
mountainbikepaden, hoewel er geen 
recent Nederlands onderzoek is om die 
stelling te ondersteunen. Het ging in 
deze ecologische quickscan vooral om 
het raadplegen van digitale informatie 
en het lijkt alsof er slechts het minimale 
van het minimale is onderzocht. Het 
gaat om een enorm gebied, zeg maar 
al het Arnhemse bos ten noorden van 
de stad vanaf Wolfheze tot aan de 
motorcrossbaan bij Deelen, vrijwel 
allemaal Natura2000-gebied. 
Toch is hiervoor op 20 mei 2020 slechts 
1x een veldonderzoek gedaan. Van dit 
onderzoek is ook nog eens volkomen 
onduidelijk WAAR dit is gedaan, HOE 
LANG dit heeft geduurd, op WELKE 
MANIER het heeft plaatsgevonden 
(auto, fiets, lopend) en WIE het 
VANUIT WELKE DESKUNDIGHEID 
heeft uitgevoerd. Alle relevante 
informatie erover ontbreekt. Bij elke 
soort die blijkbaar in deze Quickscan 
genoemd moet worden 
is de conclusie: “Effecten 
op deze diersoort zijn 
uitgesloten.” of “Effecten 
op deze soort worden 
niet verwacht.”, alsof 
het een standaardtekst 
betreft. Wat echter 
het effect is op het 
leefgebied van alle dier- 
en plantensoorten en het 
gehele ecosysteem van 
het bos en heidegebied, 
is verder geen onderwerp 
van onderzoek. 

In het “oerbos” van 
de Waterberg, dat de 
gemeente vanaf 2015 
eeuwenlang met rust 
zou moeten laten om 
echt oerbos te worden, 
is vooral het mooiste, 
prachtige, heuvelachtige 
gebied vlak achter het 

Openluchtmuseum volledig ten prooi 
gevallen aan deze route.  Het lijkt alsof 
het gebied hiermee voorgoed wordt 
opgegeven en ten prooi valt aan de 
volgende hobby van de gemeente. Is 
dit een welbewuste keuze? Want als 
je dan ook nog weet dat toezicht en 
handhaving in de Nederlandse bossen 
nauwelijks plaatsvindt en zelfs grote 
terreinbeheerders de noodklok luiden 
over het gebrek eraan, ook in relatie 
tot de activiteiten van mountainbikers, 
dan weet je dat je niet veel goeds 
hebt te verwachten. Gevolg: een 
aanzuigende werking met nog meer 
mountainbikers in deze bossen en 
net zoveel gecross over alle andere 
paden net als voorheen. En dat zegt 
men met de aanleg van dit soort 
paden juist te willen voorkomen... 
Alles wat leeft, groeit en bloeit in deze 
bos- en heidegebieden is hoe dan ook 
slachtoffer van deze ingrepen en de 
rust in hun leefgebied is hoe dan ook 
ernstig aangetast. 

Maar helaas: als de mens iets wil, moet 
de natuur – hoe dan ook – blijkbaar 
altijd wijken. 

Willem van Groningen 
(Pseudoniem, echte naam bij de redactie 
bekend)

Mountainbikeroute   Waar de mens een plan heeft moet de natuur wijken...
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Verdi’s bloemenveldje 
Een enthousiast bericht op 
Nextdoor van overbuurman 
Michiel Spee over het adopteren 
en beplanten van grasveldjes aan 
de De Wolflaan gaf de doorslag. 
Een langgekoesterd idee om 
samen met buren iets te doen aan 
de grasveldjes in de Verdistraat 
(Cranevelt) kreeg vorm. 

Er reageerden meer buren op 
Michiels bericht en al gauw 
zaten we aan de koffie plannen 
te smeden. Even later een heuse 
buurtvergadering in de enige echte 
Buurtfabriek met alle betrokken 
buren en ons buurtproject Verdi’s 
bloemenveldje was geboren. 
Compleet met donaties in een pot en 
een heuse penningmeester. Al snel 
kwam er toestemming voor adoptie 
van de gemeente en op een zaterdag 
staken we de handen uit de mouwen 
en ploegden we de grond om. De 
grond werd verrijkt met bladaarde 
van kwekerij De Hessenhof in Ede en 
wij verrijkten onszelf met een glaasje 
prosecco als beloning na een dag 
hard werken. Wat is zo’n buurtproject 
toch gezellig! De volgende dag 
haalden we stekken van bloeiende 
planten die insecten aantrekken, 
want dát is naast gezelligheid 

het doel van dit project, uit onze 
tuinen en plantten die in het veldje. 
Buurman Stefan maakte een mooi 
vlechtwerk van wilgentakken als 
afrastering zodat de plantjes aan 
de rand niet vertrapt worden door 
parkeerders van Burgers Zoo. 
En we trokken meteen al publiek! 
“Het lijkt de Keukenhof wel” zei 
buurman Pieter. 

Verdi’s bloemenveldje, we zijn er blij 
mee! Kom gerust eens kijken. 
Namens de buurt Schubertlaan/ 
Verdistraat, 
Janine Wijn

P.s. en stiekem hebben we een 2e 

veldje geverticuteerd en bestrooid 
met zaadjes van allerlei bloeiende 
inheemse planten…

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

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 bijzon-
dere voorwerpen die hij tijdens zijn werk tegenkomt. 

Als antiquaar kom je wel eens bij de mensen thuis. Voor een in-
koop of een schenking aan het antiquariaat. En soms kom je dan 
iets mooiers tegen dan boeken. Dat gebeurde vorig jaar toen ik 
in contact kwam met de heer Van Leusen, die in Cranevelt samen 
met zijn echtgenote met veel plezier woont in het voormalige 
woonhuis van de tegenwoordig bijna vergeten kunstenares 
Hil Bottema (1913-1968).

Net zoals Nannerl Mozart, de getalenteerde zus van 
Wolfgang Amadeus lange tijd vergeten is door de mu-
ziekwereld, is Hil Bottema minder bekend in de kunst-
wereld dan haar vader Tjeerd (1884-1978) en oom Tjerk 
Bottema. De eerstgenoemde kent u wellicht van de illus-
traties in de kinderboeken van W.G. van de Hulst en het 
logo van RVS (de man met de hoge hoed en wandelstok 
met de vrouw onder een parasol). Tjerk, karikaturist voor 
het politiek-satirische tijdschrift De Notenkraker, over-
leed op 21 juni 1940 toen het vrachtschip de Berenice in 
het Kanaal werd getorpedeerd. Aan boord van dat schip 
bevonden zich ook de “aan Holland denkende” dichter 
Hendrik Marsman en diens echtgenote.

Hillegonda Bottema, geboren op vrijdag de dertiende in Laren, 
heeft nog geen pagina op Wikipedia maar zij staat wel vermeld in 
“de Scheen” (het grote belangrijke naslagwerk van Nederlandse kun-
stenaars dat in 1969 werd samengesteld door kunsthandelaar Pieter 
Scheen). Daar heet zij Hillegonda Both en is te lezen dat zij schilderde 
en tekende, kinderboeken illustreerde, ex-librissen en gelegenheids-
grafiek maakte. Haar specialiteit waren knipprenten. Volgens Scheen 
wordt werk van Hil Bottema bewaard in het Openluchtmuseum waar 
zij vanaf maart 1944 werkzaam was als expert volkskunst en waarvoor 
zij ook de omslagen en illustraties van een aantal gidsen verzorgde 
(o.a. in 1959). Onze wijk bewaart ook een kunstwerk van haar; een pla-
quette aan de gevel van het huis De Dennen waar zij vanaf de opleve-
ring voorjaar 1961 tot en met haar vroegtijdige dood woonde.

Vondsten uit het 
                Antiquariaat (10)

via

Het huis bevat nog 
veel spullen die 

herinneren aan haar 
vroegere bewoonster
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neem in één van de designstoelen om 
het In Memoriam album te bekijken 
dat mevrouw Van Leusen samenstelde. 
Het plakboek bevat onder andere 
foto’s, originele tekeningen, Hil’s visi-
tekaartje, een I.M.-artikel van To van 
Waning-Mijnlieff (die de knipkunst 
leerde van Hil), handschriften en de 
door Hil Bottema ontworpen kaarten 
en Kinderpostzegels van 1961.

De familie Van Leusen kwam in 
contact met Hil omdat zij destijds 
woningruimte in Arnhem zochten en 
de benedenverdieping van “Bottema 
State” konden huren. Na een verbou-

wing werden zij 
mede-eigenaar 
van het pand en 
na het overlijden 
van Hil verwier-
ven zij ook de 
bovenverdieping 
met het atelier 
waarin ik zoveel 
jaar later plaats 

Het huis bevat nog veel 
spullen die herinneren aan 
haar vroegere bewoonster; 
plakboeken met foto’s en 
tekeningen die Hil Bot-
tema maakte tijdens haar kunstreizen 
naar Frankrijk en Spanje (en waarvan 
zij presentatieavonden hield met 
diavoorstellingen), ingelijste krijtteke-
ningen aan de muren, een nisje met 
door Hil meegebracht icoon beeldje 
van Sint Anne, en vooral de keuken 

‘Haar 
vriendenkring 

werd onze 
vriendenkring’

is grotendeels in de staat zoals het 
eind jaren ‘60 was met Hil’s gasfornuis, 
eenvoudige houten eetset en aan de 
muur een ‘Delftsblauw’ tegelplateau 
naar ontwerp van de kunstenares, die 
vooral werd geïnspireerd door folklore 
en volkskunst.

De liefde van het echtpaar Van Leusen 
voor designmeubels en hun gevoel 
voor kunst was een raakvlak met de 
smaak van Hil Bottema en een bijzon-
dere vriendschap was het resultaat. 
“Hil is voor ons als vertrouwde familie. 
Zij heeft zo’n belangrijke invloed op 
ons leven gehad en heeft zelfs het 
geboortekaartje voor onze dochter 
geknipt. Haar vriendenkring werd 
onze vriendenkring”. Die vrienden-
kring bestond vooral uit kunstenaars 
van het Dordtse tekengenootschap 
Pictura zoals Toos Neger, Philip Kou-
wen en Otto Dicke. De laatste zei over 
de tekening van Mont Saint Michel die 
hij speciaal voor Hil Bottema gemaakt 
had: “Die blijft hier in dit huis”. En daar 
is het nog steeds. Bij het weggaan 
neem ik mijn jas van een kleding-
hanger met handgeschilderd Hinde-
loopen ontwerp. “Oh, die hanger zou 
ook best nog van Hil kunnen zijn” zegt 
meneer Van Leusen. 

Hil Bottema 1913-1968

Hil Bottema is op Moscova begraven. 
Het graf is nooit geruimd maar er is 
helaas geen grafsteen meer. Wat dat 
betreft heeft haar laatste rustplaats in 
ieder geval een overeenkomst met die 
van “de broer van Nannerl Mozart”: 
Ze is onvindbaar geworden.
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In een poging om als Werkgroep 
Verkeer zichtbaar te blijven en te 
laten zien wat er zoal speelt in de 
wijk op het gebied van verkeer, 
publiceren we regelmatig een 
stukje in de Craneveer. Daarin is te 
lezen dat er altijd wel iets is waar 
we mee bezig zijn. Aan de hand van 
een aantal vragen die we onszelf 
hebben gesteld, stellen we ons 
graag verder aan de wijk voor.

Michiel en Jeroen zijn bij de 
verkeerscommissie aangesloten 
na een oproep in de Craneveer in 
januari 2016. Michiel kwam er in 
eerste instantie bij om wat meer 
mensen in de wijk te leren kennen 
en om iets te doen voor zijn directe 
omgeving. “Aangezien ikzelf geen 
auto heb of wens te hebben (ook 
nooit gehad) heb ik vooral belang bij 
goede voorzieningen voor fietsers en 
voetgangers”, aldus Michiel. 
Ook Jeroen wilde graag wat voor de 
wijk gaan doen en vond/vindt verkeer 
en vooral verkeersveiligheid een 
interessant en belangrijk onderwerp. 
Voor hem is dit een manier om daar in 
onze mooie wijk een steentje aan bij 
te dragen.
Voor Susan is het niet helemaal 
duidelijk wanneer ze zich aangesloten 

heeft. Wat wel duidelijk is, is dat ze 
zich al langer inzet voor verkeer. 
“In 2011/2012 ben ik betrokken 
geweest bij de organisatie van 
een aantal bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van de scholen, 
gemeente, politie en buurtbewoners 
uit de schoolzone. Met al deze 
betrokkenen bespraken we met 
enige regelmaat in het Alteveltje 
de verkeerssituatie in dat gebied en 
namen we, ieder binnen zijn eigen 
context, maatregelen om de situatie 
te verbeteren. Mijn kinderen waren 
toentertijd nog klein en ik vond het 
uitermate belangrijk dat zij zelfstandig 
op de fiets naar school konden. De 
situatie was toen ook al niet altijd 
veilig, vandaar dat ik de daad bij het 
woord heb gevoegd en me hiervoor 
ben gaan inspannen”. 

Onze drijfveer is natuurlijk duidelijk en 
ook voorspelbaar: de wijk nog veiliger 
maken!
Michiel geeft aan dat we 
natuurlijk breder kijken dan onze 
eerstgenoemde invalshoeken en dat 
we een goed doorgeefluik naar de 
gemeente proberen te zijn voor wat 
er leeft in de wijk m.b.t. verkeer en 
parkeren. Verder is voor ons het proces 
tussen bewoners/verkeer/overheid 

boeiend.  ‘Als je iets wilt veranderen 
hoe doe je dat dan?’
Jeroen:  “We wonen in een 
verkeersveilige wijk, maar het kan 
altijd beter: elk ongeluk en elk letsel 
is er één te veel. Ook de parkeerdruk 
die er bestaat in delen van de wijk, 
kan met slimme oplossingen verlaagd 
worden. Verder is het prettig dat 
onze resultaten heel zichtbaar voor 
iedereen zijn: als een verkeerssituatie 
wordt aangepast, zie je dat letterlijk in 
het wijkbeeld terugkomen. De soms 
vele moeite op de achtergrond die 
nodig is geweest om dat resultaat te 
bereiken, is het daardoor zeker waard.”
Susan vult daarop aan dat het prettig 
is om te merken dat steeds meer 
mensen, jong en oud, digitaal of 
live op straat, de werkgroep weet te 
vinden en aanspreekt over wat hen 
bezighoudt op het gebied van verkeer 
en parkeer. “Het is fijn om dan iets voor 
iemand te kunnen betekenen. Soms 
kun je echt het verschil maken. We 
willen ons immers allemaal gezien en 
gehoord voelen”.

Nu wij een aantal jaren actief zijn 
in deze werkgroep, valt ons op hoe 
verschillend mensen denken. Michiel: 
“Waar je het ook over hebt, ook qua 
verkeer, er zijn talloze meningen, 
en die zijn niet allemaal bij elkaar te 
brengen, ze lopen daarvoor te veel uit 
elkaar. Automobilisten hebben vaak 
last van andere automobilisten, maar 
diezelfde autobezitters, om het maar 

zo te formuleren, hebben zelden last 
van hun eigen gedrag in het verkeer“.

Verkeer = emotie. Dat merken we bij 
anderen, maar ook bij onszelf; soms 
ergeren we ons aan gedragingen 
als de hoge snelheid van sommige 
voertuigen in de wijk, dat er een 
brandstofauto op een laadplek staat, 
dat een automobilist geen voorrang 
verleent aan een fietser die van rechts 
komt of aan een verkeerd geparkeerde 
auto, waardoor de verkeersveiligheid 
in het geding komt. En een andere 
keer gaan we er wat makkelijker aan 
voorbij, dat er nou eenmaal aso’s 
zijn die denken dat de wereld van 
hen is. Of, om nog maar een ander 
voorbeeld te noemen, hoe mensen 
hun auto parkeren, beslist voor hun 
eigen huis. Hoe komt het dat mensen 
niet aansluiten op elkaars auto 
zodat er nog iemand achter of voor 
kan parkeren? Het gaat hierin over 
gedrag van mensen. Want verkeer, 
heeft immers alles met gedrag te 
maken. Dat maakt het onderwerp 
ook zo complex en gevoelig. Door het 
enorm grote spectrum van emotie 
en perceptie door verschillende 
mensen, is het soms onmogelijk om 
een oplossing te vinden waar iedereen 
zich in kan vinden. Dan is een besluit 
dat door een meerderheid gesteund 
wordt, het meest haalbare.

Even voorstellen: 
Werkgroep Verkeer 

Jeroen: “de ansichtkaarten die we 
hebben om autogebruikers te 
bedanken of een spiegel voor te 
houden, geven ons allemaal veel 
voldoening. Het is een middel 
waarmee we op het moment 
zelf met  zachte hand actie 
kunnen ondernemen om onze 
wijk weer een stukje veiliger 
en aangenamer te maken. 
Dat neemt niet weg dat we 
soms juist wel mensen direct 
aanspreken op hun gedrag in 
het verkeer”. Hetzelfde geldt 
voor het beantwoorden van de 
vele mails die we ontvangen. 
We geven daarin aan dat 
we met de desbetreffende 
instantie in contact zullen 
treden over het probleem en 
er op terug zullen komen. We willen 
de lijntjes kort houden met onze 
achterban.

Op dit moment zijn we erg blij 
dat de Kluizeweg, een belangrijke 
verkeersader in de wijk, is aangepakt 
en voor de toekomst willen we graag 
het woongenot in onze wijk nog 
verder vergroten, waarin verkeer een 
factor is. We hopen op een goede 
verkeersvisie van de gemeente 
Arnhem en vooral zich voorkomend 
gedragende verkeersdeelnemers. 
Al hebben we op dat laatste weinig 
invloed, vrezen wij.

Graag zouden we mensen uit de wijk 
met hetzelfde “verkeersveiligheids-
hart”, willen aanspreken om zich bij 
ons aan te sluiten. We kunnen wel 
wat nieuwe input gebruiken en vele 
handen maken licht werk. Niet dat 
het zoveel werk is, we vergaderen een 
paar keer per jaar. Als er iets speelt, 
hebben we contact en komen we bij 
elkaar. We weten immers waar we voor 
staan!

Tot ziens in de wijk!

verkeer@craneveer.nl

 

Als lid van de parkeercommissie heb 
ik op woensdag 9 juni gesproken met 
Maarten Bulsink. Maarten Bulsink 
is in dienst van de gemeente als 
bestuursadviseur en, onder andere, 
bezig met  de conceptvisie voor 
parkeren.  Dit gesprek is geregeld 
door Marlies Hallingse van Team 
Leefomgeving.

In een eerdere Craneveer 
hebben we uitgelegd wat wij als 
parkeercommissie vinden wat er in 
de te ontwikkelen parkeervisie van 
de gemeente Arnhem zou moeten 
komen te staan. 

Dit hebben we gedeeld met alle 
politieke partijen en de wethouder.
 
Met Maarten heb ik afgesproken dat 
wij als parkeercommissie worden 
meegenomen in het proces van de 
ontwikkeling van die visie. Hij schakelt 
ons in. Verder houdt hij ons op de 
hoogte, of het nou goed nieuws is 
of slecht nieuws. Slecht nieuws zou 
kunnen zijn dat de visie over de 
verkiezingen van 2022 wordt heen 
getild omdat de politieke partijen te 
ver uit elkaar liggen op dit punt.
Maarten heeft goede hoop dat het 
nog gaat lukken dit jaar, maar als het 

in september niet rond is, wordt de 
kans groot dat het na de verkiezingen 
wordt. 

Voor ons als parkeercommissie 
betekent het dat we geduld zullen 
moeten hebben. Zolang die visie er 
niet is wordt wat betreft parkeren 
alles stilgezet. Er kan pas weer wat 
gebeuren als de visie rond is. We 
houden u op de hoogte.

Michiel Spee, namens de 
parkeercommissie 
verkeer@craneveer.nl 

Parkeervisie
in de
wijk!



Gelukkig zijn de meeste corona-
restricties opgeheven of verminderd 
en kunnen we weer volop aan het 
maatschappelijk verkeer deelnemen. 
Een van de dingen waar veel mensen 
al een lange tijd niet aan toe gekomen 
zijn is het sporten. Sportscholen en 
sportclubs waren gesloten en voor 
veel mensen is het lastig om op eigen 
houtje regelmatig voldoende 
beweging te pakken. 
Het resultaat is dat er hier en daar 
wat corona-kilo’s zijn aangekomen, 
3 kilo gemiddeld.

Flink aan de slag dus! Dat lijkt een erg goed 
idee en dat is ook wel zo, maar veel mensen 
proberen zo snel mogelijk weer op hun 
oude niveau terug te komen. En dat is niet 
verstandig. Ik merk nu al in de praktijk dat 
het aantal sportblessures en 
overbelastingsklachten een stuk hoger ligt 
dan normaal. Dat kan gelukkig met behulp 
van acupunctuur en aanpassen bij het 
sporten vaak  vlot verholpen worden.  
Verstandiger is het om gewoon heel rustig 
op te bouwen en je lichaam de tijd te 
gunnen om weer sterker te worden. 
Je hebt er dan een stuk langer plezier van!

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:                           CORONA-KILO’S en SPORTBLESSURES

Mocht je onverhoopt toch een blessure 
oplopen is het zaak daar verstandig mee 
om te gaan. Een groot misverstand is 
bijvoorbeeld dat er veel te lang en intensief 
gekoeld wordt na het oplopen van een 
blessure. In de acute fase is ca. 10 minuten 
koelen met een icepack voldoende. Koelen 
verdooft, dat is prettig en het vermindert 
zwelling,  maar het zorgt ook voor stagnatie. 
En stagnatie belemmert genezing. Recent 
wetenschappelijk onderzoek op muizen 
heeft opnieuw aangetoond dat spierherstel 
na overbelasting ca. 5 dagen lager in beslag 
neemt na uitgebreid koelen.  Tijdens mijn 
opleiding Sport Acupunctuur en het 
begeleiden van topsporters heb ik veel 
ervaring opgedaan hoe daar wel goed mee 
om te gaan.

Dus... ga je weer sporten, bouw het rustig 
op. Zorg voor een goede warming-up en 
cooling-down, neem daar echt de tijd voor. 
Let op je voeding, daar kan ik je ook bij 
helpen. Mocht je toch blessures oplopen, 
ga daar dan verstandig mee om!

Mocht je naar aanleiding van dit stukje 
vragen hebben, neem dan gerust contact 
met me op.

Namelijk op de Cattepoelseweg, de Beethovenlaan en 
de Kluizeweg.
Tijden zijn ongeveer tussen 14.00 – 16.00 uur (nog 
onder voorbehoud).
 
Bereikbaarheid Alteveer
De wijk is via de brug Schelmseweg altijd in en uit te 
rijden en het ziekenhuis blijft bereikbaar. 
Beveiliging van de straten wordt verzorgd met 
Verkeersregelaars en event-vrijwilligers.
 
Achtergrond Simac Ladies Tour
Deze etappekoers werd in 1998 opgericht op initiatief 
van o.a. wielerduizendpoot Wim van Duivenbode en 
toenmalig vrouwen coördinator Leo van der Wal. 
Op 15 september 1998 werd de eerste etappe ooit van 
de Simac (Holland) Ladies Tour verreden. Die eerste rit 
was een proloog van 4,6 kilometer rond Ter Aar. Leontien 
Zijlaard-Van Moorsel is een prima eerste naam voor op 
de erelijst met die allereerste ritzege, al was het Elsbeth 
Vink die de eerste editie in 1998 won. Van Moorsel zou de 
editie daarna wel op haar naam zetten. 
Andere Nederlandse eindwinnaressen werden Mirjam 
Melchers, Debbie Mansveld, Marianne Vos (vier keer), 
Ellen van Dijk, Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten.
Maar ook klinkende buitenlandse namen als Petra 
Rossner, Susanne Ljungskog, Kristin Armstrong en LIsa 
Brennauer prijken op het palmares van deze ronde. 

Simac Ladies Tour komt 
op zondag 29 augustus 2021 door onze wijk

Het rittenschema biedt een mix van sprintritten, selectieve 
etappes door de heuvels en minimaal één tijdrit. Ina 
Yoko-Teutenberg (tegenwoordig ploegleidster) is met haar 
veertien ritzeges vooralsnog de renster met de meeste 
etappeoverwinningen op haar naam.

Sinds enkele jaren mag de Simac Ladies Tour het predicaat 
Women’s WorldTour dragen als enige etappekoers in de 
Benelux. Waarmee een wedstrijd op hoog niveau met 
de beste teams en rensters ook een officiële status heeft 
gekregen.

Thijs Laseur 
Sportbedrijf Arnhem Events 

Aanmelden of voor meer informatie:

cindy@yogalibra.nl

Inschrijven kan 
vanaf nu. Tijdens 
een lessenserie 
kan een gemiste 
les worden 
ingehaald in een 
ander lesuur als 
daar ruimte is. 
Voel je welkom!

Gun jezelf persoonlijke groei in een veilige sfeer. Yoga Libra biedt een 
gevarieerd aanbod aan kwalitatief hoogwaardige yogalessen, waarbij 
persoonlijke aandacht voorop staat.

Lesrooster vanaf september 2021:

Personal Yoga 
(1 op 1), 

sport- en 
ontspannings-

massages 
beschikbaar op 

afspraak
dag  tijd    bezigheid 

zondag  20.00 - 21.15 Yin Yang yoga         

maandag  8.30 - 09.45 Kundalini yoga  
  10.30 - 11.45 zachte yoga  
  19.00 - 20.15 Yin Yang yoga 
  20.30 - 21.45 Yin yoga 

dinsdag 7.00 - 8.00 Early Birdles
9.00  -  10.00 ZOOM rustige fl ow yoga

woensdag 7.00 - 8.00 Early Birdles  
    8.30 - 9.30 rustige fl ow yoga  
  10.00 - 11.15 hatha fl ow yoga 
  19.00 - 20.15 mannenyoga 
  20.30 - 21.45 Yin Yang yoga 

donderdag  8.30 - 09.45 Kundalini yoga  
  10.30 - 11.45 zachte yoga

19.00  -  20.15   yoga Pilates
  20.30  -  21.45  Yin yoga 

vrijdag 7.00 - 8.00 Early Birdles
 09.00  -  10.15 beginnersyoga/ 
    Yin Yang yoga   

dag  tijd    bezigheid 

vrijdag 7.00 - 8.00 Early Birdles
 09.00  -  10.15 beginnersyoga/ 
    Yin Yang yoga   

dag  tijd    bezigheid 

 Yin Yang yoga         

 Kundalini yoga  
 zachte yoga  
 Yin Yang yoga 
 Yin yoga 

 Early Birdles
 ZOOM rustige fl ow yoga

 Early Birdles  
 rustige fl ow yoga  
 hatha fl ow yoga 
 mannenyoga 
 Yin Yang yoga 

 Kundalini yoga  
 zachte yoga
   yoga Pilates
  Yin yoga 

vrijdag 7.00 - 8.00 Early Birdles
 09.00  -  10.15 beginnersyoga/ 
    Yin Yang yoga   
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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.

Ismakogie is een bewe-
gingsleer, een unieke methode 
om alle spieren en gewrichten 
op de juiste manier te leren 
gebruiken. Via de voeten, het 
fundament van ons lichaam, 
wordt een beweging ingezet 
die het hele spierstelsel omvat 
tot en met de mimische  spieren 
van het gezicht. Dit maakt deze 
bewegingsleer zo bijzonder!
Het is ontwikkeld door professor 
Anne Seidel uit Wenen. 
Zij bestudeerde de anatomie 
van de mens en ontdekte de 
perfecte samenwerking van alle 
spieren en de invloed daarvan 
op het gehele organisme.
Het is de bedoeling, dat wat 
geleerd is tijdens de lessen, 
toegepast en ingebouwd wordt 
in het dagelijks leven.
De bewegingen kunnen geen 
schade aanrichten, omdat ze 
binnen de mogelijkheden van 
de lichamelijke functies blijven 
en op natuurlijke wijze verlo-
pen.
Het resultaat is een leven lang 
optimaal, verantwoord en 
harmonisch functioneren tot op 
hoge leeftijd.
Ismakogie herstelt en behoudt 
het evenwicht tussen lichaam 
en geest. Voor info kijk op 
www.ismakogie
Vanaf september wordt er ie-
dere dinsdagmiddag van 15.30-
16.30 uur Ismakogie gegeven in 
de recreatiezaal van Craneveer.
Heeft u interesse? Neem contact 
op met de docent, Lies Bloema 
tel: 026-443254

Rosa 

Tafeltennissen
Vorig jaar zijn we met een groep ge-
start met tafeltennissen. Helaas waren 
we door de Corona genoodzaakt om 
te stoppen, Nu willen we graag weer 
doorgaan. Met de huidige maatrege-
len van het kabinet is dat mogelijk.
Op dit moment hebben we zeven en-
thousiaste leden van jong tot oud. We 
zoeken nieuwe leden om te groeien. 
Voelt u er ook wat voor om lekker te 
bewegen, dan bent u van harte wel-
kom en kunt u vrijblijvend kennisma-
ken en proeven of het goed voelt.
Craneveer heeft vier tafeltennistafels 
en we spelen in de gymzaal beneden. 
We starten weer op maandag 6 sep-
tember en spelen van 19.30 uur tot 
21.00 uur. Neemt u wel sportschoenen 
mee voor in de gymzaal.

John 

Kindergym Craneveer
Op de woensdagmiddag start in het 
nieuwe seizoen weer de kindergym in 
drie groepen. Bewegen doen kinderen 
van nature graag. Ikzelf werk vanuit 
verschillende bewegingsthema’s 
tijdens deze gymlessen. Bij de 
allerjongste groep (kleuters) veelal 
speels en met veel liedjes ter 
begeleiding. In de kindergymgroepen 
laat ik de kinderen de belangrijkste 
bewegings- en spelvormen ervaren 
in aansprekende bewegingssituaties. 
Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht 
voor het sociale aspect. Er zijn drie 
groepen; een echte kleutergroep 
waarin ingestroomd kan worden vanaf 
de leeftijd van 3,5 jaar (15.30-16.15 
uur); een middenbouw groep met 
daarin de kinderen vanaf groep 3 en 
4 (16.15 – 17.00 uur); een groep voor 
de oudere kinderen uit de groepen 5 

en hoger (17.00-17.45 uur). Hoe leuk en gezellig 
is het om met de kinderen uit je eigen wijk 
op woensdag lekker te bewegen en plezier te 
hebben in de gymzaal? 
Ik heb ontzettend veel zin om in september weer 
te starten. 

Esther 

Zaalvoetbal
Wij zijn een leuke ploeg die tot aan de coronacrisis 
wekelijks, zaterdagochtend, een balletje trapt in 
de gymzaal aan de Viottastraat.
Ondanks dat we van allerlei niveaus  zijn, 
is iedereen best fanatiek. Het gaat er wel 
heel sportief aan toe. Er zijn zelfs van die 
sportievelingen die in de zomer door ballen maar 
dan niet in de zaal maar in een voetbalkooi op een 
schoolplein of zelfs op het schoolplein voor de 
gymzaal. Helaas wordt de groep wel steeds wat 
kleiner door leeftijd en/of chronische blessures 
dus we kunnen nog wel wat versterkingen 
gebruiken. Het is wel geheel vrijblijvend, dus geen 
moeten maar willen voetballen.
Schroom niet en neem contact op om te komen 
kijken en/of een balletje te trappen. Iedereen is 
welkom. In september starten we weer.

Martin

Bodyfit - voor een betere conditie
In september begint het nieuwe seizoen van de 
Bodyfit. Onder deskundige begeleiding werken 
we aan de algemene conditie en de (buik, billen, 
been)-spieren. 
We zijn een actieve en diverse groep (in de leeftijd 
van 45-65) en sporten elke woensdag van 20-21u 
(ingang via Viottastraat). Doe je mee? Kom gerust 
een keer kijken (en neem handdoek en flesje 
water mee). 

Mirjam 

Volleybal
Op de donderdagavond komt een gemêleerd 
gezelschap, leeftijd van de meesten tussen de 
15 en 65 jaar, bijeen voor een potje volleybal. 
Het gaat om gezelligheid en sportiviteit en de 
kwaliteiten van ieder worden gewaardeerd. Kun 
je een balletje slaan, ben je niet bang voor een 
smash die per ongeluk harder aankomt dan 
gewenst en vind je het leuk om wijkgenoten en 
anderen te ontmoeten, kom dan meedoen van 
20.30 – 22.00 uur in de benedenzaal. 

Marjan

Beste wijkbewoners,
Afgelopen jaar hebben de meeste activiteiten van Craneveer vooral stilgelegen.
Vanaf september willen we weer van start gaan. Een aantal groepen van de vereniging stellen zich kort voor 
en doen een oproep voor nieuwe leden. Is er iets bij voor u? We verwelkomen u graag in september. Kijk ook 
in het colofon naar de andere mogelijkheden van de vereniging. We hopen dat de activiteiten straks weer 
met voldoende mensen van start gaan.
Kom gerust twee keer meedoen om te ervaren of een activiteit iets voor u is. Mail gerust naar 
activiteiten@craneveer.nl voor meer informatie.

Marjan van Roon
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In april heeft Duurzaam Craneveer een enquête verspreid 
onder huurders in onze wijk. Daarop kwamen ruim 40 
reacties. Dat zijn geen grote aantallen, maar de reacties 
geven een interessante indicatie over de energiehuishou-
ding van huurders in onze wijk. 

Resultaten
Uit de enquête blijkt dat ruim 62% het belangrijk vindt dat de 
verhuurder de bestaande woningen verduurzaamt. 

Dit kan zijn door het isoleren van woningen, het plaatsen 
van HR++ glas, maar ook de wens voor zonnepanelen 
wordt meerdere malen benoemd. Ook komt naar voren 
dat huurders zelf vaak al meerdere maatregelen genomen 
hebben om energie te besparen, zoals led lampen plaat-
sen. Maar er liggen nog kansen om andere maatregelen 
op te pakken om de energierekening te verlagen, zoalshet 
plaatsen van een brievenbusborstel, radiatorfolie of een 
waterbesparende douchekop. 

Kan ik als huurder ook zonnepanelen op mijn dak?
Uw huis aardgasvrij?
Bijna alle woningen in Arnhem worden verwarmd met 
aardgas. Dat gaat veranderen. Wijk voor wijk zal er gestopt 
worden met aardgas en worden de huizen op een andere 
manier verwarmd. Onze wijk is voorlopig nog niet aan de 
beurt. Uit de enquête blijkt dat informatie over aardgasvrije 
oplossingen en betaalbaarheid het belangrijkst zijn in dit 
proces. Ook werd benadrukt dat focussen  op het opwekken 

van duurzame energie voordat  woningen aardgasvrij worden, 
belangrijk is. En de interesse in zonnepanelen is er zeker bij de 
huurders!

Duurzaam Craneveer zal via het wijkblad, de website, 
bijeenkomsten en de nieuwsbrief blijven informeren over 
ontwikkelingen in onze wijk en zal daarbij de wensen van 
huurders meenemen. 

Vult u de enquête ook nog in?
Om een nog completer beeld te verkrijgen kunt u de 
huurdersenquête nog steeds invullen. We nemen uw mening 
mee in het transitieplan dat we schrijven voor de gemeente.
U kunt de enquête invullen op
www.duurzaamcraneveer.nl/enquete of via de QR code. 
Dit kost 5 tot 10 minuten. 

Doel van deze enquête
Met deze enquête willen wij een beeld krijgen van de 
‘energiehuishouding’ van de huurders in deze wijk. Hoe is uw 
huis geïsoleerd? Zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen? 
Houdt u zich bezig met energiebesparing? Ook zijn we 
benieuwd hoe u tegen de energietransitie aankijkt en of u 
actiever betrokken wilt zijn bij de activiteiten van Duurzaam 
Craneveer in de wijk.

Fijn als u de enquête invult en daarmee van de mogelijkheid 
gebruikt maakt om mee te praten.

NB: De gegevens uit deze enquête worden 
anoniem verwerkt en NIET aan derden verstrekt.

We hebben uw input hard nodig. 
Nu en straks.
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Altijd als ik langs haar voortuin loop 
geniet ik volop, ik vind ‘m zo leuk! 
Wie er woont weet ik niet, maar 
ik trek de stoute schoenen aan, 
druk op de voordeurbel en als ze 
open doet vraag ik of ik haar mag 
interviewen voor de Craneveer. Ze 
zegt ja en we maken meteen een 
afspraak.

Hannie blijkt al vijfenzestig jaar in 
onze wijk te wonen, waarvan de 
laatste ruim veertig jaar in het huis 
met de bijzondere voortuin aan de 
Beethovenlaan. Toen haar jongste 
kind vier jaar werd en naar de 
kleuterschool mocht ging Hannie 
weer studeren. “Ik zocht een antwoord 
op de vraag wat het leven van mij 
verlangt en ik koos voor de studie 
theologie, maar het had ook filosofie 
of psychologie kunnen zijn.”

Na het afronden van haar studie 
was Hannie als geestelijk verzorger 
betrokken bij projecten voor de 
dak- en thuislozen en verslaafden 
in Arnhem en werkte daarna als 
predikant in gevangenissen. “Ik heb 
vele penitentiaire inrichtingen in 
Nederland van binnen gezien, van 
Venlo tot Nieuwegein en van Tilburg 
tot de Bijlmerbajes.” De laatste negen 

jaar van haar arbeidzame leven ging 
ze twee maal per jaar zes weken naar 
de Dominicaanse Republiek voor de 
geestelijke zorg van de meer dan 
honderd Nederlandse gedetineerden 
in twintig verschillende gevangenissen 
verspreid over dat land. 

Door haar werk had Hannie meer 
dan gemiddeld te maken met heftige 
situaties. Vooral in het begin was het 
dan moeilijk over te schakelen naar 
het normale leven. Ze zegt: “Dat is een 
heel proces geweest, ik moest echt 
leren dat ik dingen los moest laten. 
Deed ik dat niet, dan had ik het werk 
niet kunnen volhouden.”

Toen ze op haar achtenzestigste 
met pensioen ging zocht Hannie 
activiteiten in de omgeving en zo 
raakte ze betrokken bij de Wijkraad,
werd ze initiatiefnemer van de 
Buurtfabriek en trad ze onlangs tot het 
bestuur van deze buurthuiskamer toe. 
Ook is ze actief bij de diaconie van de 
protestantse gemeente in Arnhem en 
bij de Stichting Noodhulp Arnhem. 

Ik vraag haar naar het hoe en waarom 
van haar intrigerende voortuin en 
Hannie reageert  enthousiast: “Dat is 
eigenlijk een combinatie van factoren: 
We zijn van de natuur vervreemd 
geraakt, wij mensen maken de aarde 
zo langzamerhand onleefbaar. Ik was 
en ben milieubewust en ik vind het 
bijvoorbeeld uiterst merkwaardig 
dat appels uit Australië en boontjes 
uit Marokko geïmporteerd worden, 
terwijl er zoveel verschillende soorten 
groenten en fruit uit eigen land 
voorhanden zijn. Bovendien wilde ik 
mijn kleinkinderen laten zien waar het 
voedsel vandaan komt en dat het niet 
in de schappen van de supermarkt 
groeit. Zes of zeven jaar geleden 
begon ik met mijn groententuin aan 
de voorkant van het huis, omdat er 
aan de achterkant te weinig zon komt. 
Ik zet er alleen maar eetbare planten 
in. Mijn eerste poging  was de teelt 

van een paar bloemkooltjes, maar dat 
werd geen succes. Al doende leerde ik 
wat ik wel en niet moest doen en hoe 
ik dingen kon aanpassen, maar ook dat 
groenten en fruit in mijn tuin de juiste 
aandacht verdienen om tot wasdom 
te kunnen komen. Ik vroeg mijn 
kinderen als verjaarscadeau te helpen 
met de tuin te saneren en dat wilde 
in dit geval zeggen alle dennen en 
heideplanten eruit. Daarna liet ik een 
muurtje metselen om te voorkomen 
dat het regenwater meteen wegliep 
en hoogde de grond op met zwarte 
aarde.  Ik vind het heerlijk dat ik maar 
twee stappen naar buiten hoef te 
doen om een maaltje spinazie te 
oogsten: lekker en helemaal zonder 
gif geteeld!. In Duitsland planten ze 
vruchtbomen aan langs de openbare 
wegen, waar iedereen van mag 
plukken, dat zouden we hier ook 
kunnen doen. En het zou  prachtig zijn 
als iedereen in zijn tuin een ‘eetbare 
hoek’ zou creëren, al was het maar 
een vierkante meter, het geeft zoveel 
voldoening en vele beetjes samen 
schelen een (grote) slok op een borrel. 
Als ik in mijn tuin aan het werk ben 
ontstaan er spontane gesprekjes met 
voorbijgangers en soms hoor ik dan 
dat ze ook begonnen zijn. Dat is toch 
geweldig!”

Het trottoir vóór de tuin is heel 
breed en Hannie plaatste een paar 
bakken tegen het muurtje. Door een 
omwonende werd daarover geklaagd 
bij de gemeente en Hannie kreeg 
Handhaving op bezoek. Toen ze via 
fixi.nl een verzoek - met natuurlijk 
foto’s van bloeiende planten in de 
gewraakte bakken - indiende voor 
toestemming en aangaf dat wat zij 
deed paste in het beleid van het 
gemeentelijke groenplan was het 
pleit snel beslecht: de ambtenaren 
waren van mening dat dit zeker moest 
kunnen en gaven toestemming voor 
de tuinuitbreiding. 

Haar kinderen en kleinkinderen 
genieten mee van de tuin, Hannie 
kan de oogst niet in haar eentje 
opeten. Voor haar kinderen en 
kleinkinderen leidt haar biologische-
landbouw-op-kleine-schaal wel eens 
tot hilariteit: 
“Ik wilde wat worteltjes oogsten en 
drie van mijn kleinkinderen deden 
mee, we trokken om de beurt een 
worteltje uit de grond. Het eerste had 
twee punten (het was kennelijk over 
een steen gegroeid), het tweede en 
derde waren leuk krom, maar wat klein 
en ik riep: Nu komt er een hele grote! 
Ik zag veelbelovend groen blad en 
haalde het uit de grond. Niet groter 
dan een speld, pielig klein. Het leverde 
bij de drie kinderen de slappe lach op.”

We hebben het over circulair en 
klimaatneutraal bezig zijn, over 
hergebruik, biodiversiteit en de 
roofbouw die de mensheid pleegt op 
de rijkdommen van de aarde. 
De ecologische voetafdruk moet 
terug naar onder de een en dat 
betekent dat wij allen ons leven 
radicaal zouden moeten veranderen. 

Hannie vindt dat de huidige generatie 
dit verplicht is aan de volgende 
generaties. Waarom betaalt de 
vervuiler nog steeds niet de rekening? 
Niet alleen dus de producenten die 
niet-duurzame producten leveren, 
maar ook de consumenten die 
deze producten afnemen. Het zou 
toch mooi zijn wanneer alles wat 
duurzaam geproduceerd wordt 
gesubsidieerd en dat wat (te) veel van 
de natuur vraagt en niet de sticker 
klimaatneutraal verdient, wordt belast!  
Kringloopwinkels doen het ook goed 
voor wat betreft duurzaamheid en 
CO2-uitstoot. Verder: ”Ik heb 20 
jaar geen auto gehad, maar maakte 
afspraken met een stuk of zes, zeven 
mensen die mij hun auto wilden lenen. 
Op die manier kon ik beschikken 
over een divers wagenpark. Soms 
had ik een klein autootje nodig, een 
andere keer moest ik een kind helpen 
verhuizen en had ik een stationcar 
nodig. Met de eigenaren van de auto 
had ik de deal gesloten dat  - als er 
sprake was van schade -  ik die zou 
vergoeden, ook de no-claimkorting. 
Het systeem werkte prima.”

Hannie Riksen
aandacht nodig om tot wasdom te komen...                
interview Petra Alsters - foto’s Nico Heimans

Terugkomend op de tuin vraag ik of 
er veel werk aan vast zit. “Dat valt erg 
mee,” vertelt Hannie, “in het voorjaar 
ben ik wel een paar uurtjes bezig 
met zaadjes in potjes stoppen, maar 
voor de rest doe ik het tussen de 
bedrijven door. Een kwartiertje hier, 
tien minuten daar, en soms een week 
of wat helemaal niet als ik weinig tijd 
heb. Door het natte voorjaar waren er 
veel slakken. Ze ervaren mijn tuin als 
hun restaurantje. Ik ben in het donker 
met een zaklantaarn slakken gaan 
oprapen, ik heb ze geteld en kwam 
in vier weken tijd aan 1245 stuks. 
Die heb ik netjes weggewerkt, nee, 
niet bij de buren gedropt maar op 
een plaats waar ze hun gang konden 
gaan zonder schade aan tuinen toe te 
brengen (VDZ-terrein).”

Als ik naar huis loop merk ik dat 
het gesprek met Hannie bij mij een 
zaadje heeft doen ontkiemen. In 
de voorbak van ons huis staan nu 
drie bietenplantjes en mijn man is 
met koffiedrab in de weer tegen de 
slakken. Wie weet komt die vierkante 
meter volkstuin er ook wel.

‘Ik zocht een 
antwoord op de 

vraag wat het 
leven van mij 

verlangt’
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Er kunnen heel veel oorzaken een rol spelen. 
Gezondheid is immers veelkleurig! 

Wij hebben 44 jaar ervaring in de fysiotherapie om je 
beweegproblemen zo goed mogelijk op te lossen of 

te verlichten. 
Gespecialiseerd in fysiotherapie bij:

Vraag je je af of fysiotherapie ook voor jou kan helpen?
Bel even voor een afspraak! 

We staan altijd voor je klaar.*

* Een verwijzing van je arts is meestal niet nodig. 

FYSIOTHERAPIE 
IS NODIG ALS...

JE (PIJN)
KLACHTEN HEBT 

BIJ BEWEGEN.

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

Leven is bewegen! 
Sport en fysiotherapie 

onder één dak!

ONTWERP

Uw wensen in 
een passend plan

BEPLANTING

Advies, inkoop 
en aanplant

KLIMAATROBUUST

Uw tuin 
klimaatbestendig

06-21991797 | www.melsetuinen.nl | Mozartstraat 4 | Arnhem  

U heeft er vast al iets over gelezen: 
Volkshuisvesting gaat in 2022 42 nieuwe 2-kamer-
woningen bouwen aan de Kluizeweg.

Deze zomer verwachten wij herziening van het 
bestemmingsplan. Direct omwonenden ontvangen 
een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst om het 
bestemmingsplan en het ontwerp van het gebouw te komen 
bekijken. Natuurlijk houden wij hierbij de RIVM-richtlijnen 
goed in de gaten om verspreiding van Corona tegen te gaan. 

Aan vogels en vleermuizen is inmiddels nieuwe riante 
woonruimte aangeboden: bij de Bartholdyappartementen 
aan de Mendelssohnlaan zijn kasten opgehangen. Hiermee 
is een goed onderkomen voor deze beestjes, als het oude 
appartementenblok wordt gesloopt (verwachting begin 
2022), verzekerd. 

Nieuwbouw Kluizeweg / Oremusplein
De sociale huurwoningen verhuurt Volkshuisvesting op 
termijn via www.entree.nu. Een beperkt aantal woningen 
wordt verhuurd op voordracht van Driestroom. Voor deze 
groep bewoners wordt het mogelijk om te wonen en te 
werken in de eigen wijk. 

Volkshuisvesting Arnhem
Roelie van der Weide

Na zes maanden in weer en wind wortels verwijderen, uitvlakken, aanstampen 
en routepalen zetten, zijn de nieuwe mountainbikeroutes goed te fietsen.
De routes worden al veel gebruikt. Overdag door mountainbikers (jong en oud). 
Aan sporen is te zien dat  ‘s nachts ook zwijnen, reeën en edelherten gebruik 
maken van de aangelegde paden.
Tijdens de aanleg kwam veel afval aan de oppervlakte. Dit afval werd na de 
tweede Wereldoorlog achter het Openluchtmuseum gestort.
De groep die onderhoud pleegt aan de routes (elke zaterdag zijn er mensen 
bezig om schade of slechte afwatering te herstellen), heeft daarom in overleg 
met de boswachter onlangs twee weekenden een ruimactie gehouden, waaraan 
jong en oud deelnamen.
In deze twee dagen werd ongeveer 400 kg aan afval verzameld, zoals 
serviesgoed, potten, pannen, flessen en schoeisel.

l
 artrose van knie-heup-rug-nek 

l
 Covid-19 nazorg (ook bij long Covid) 
l

 revalidatie na een operatie van
 knie-heup-schouder-rug

 l hartproblemen 
l

 revalidatie bij kanker 
l

 Parkinson-MS-CVA 
l

 rug- en nekklachten 
l

 knieklachten 
l

 arm- en schouderklachten 
l

 sportblessures 
l

 en nog heel veel andere 
aandachtsgebieden

Opruimactie mountainbike 
routes levert 400 kg afval op
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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

We mogen weer in de gymzaal!
 – dinsdag 19.00 uur 
     * gymzaal Viottastraat

 – donderdag 19.30 uur

     * gymzaal Piramide

   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

Enkele jaren geleden begonnen 
een oude jeugdvriend en ik met het 
verder uitwerken van een plan dat 
hij al erg lang had: het beginnen van 
een uitgeverij van bladmuziek. Hij 
had veel muziek verzameld, maar 
wist niet zo goed wat de volgende 
stappen waren. Onze plannen bleven 
geruime tijd op de plank liggen tot 
we mede vanwege COVID genoeg 
tijd hadden om door te pakken. 
Ik bouwde een website en we zijn 
gewoon van start gegaan. Zonder 
verwachting op winst of grote 
successen: onze collectie komt stap 
voor stap online en uitgaven komen 
beschikbaar zodra we er tijd voor 
hebben of op het moment dat we 
iets leuks vinden om te publiceren. 
Alles "a piacere", oftewel "naar ons 
goedvinden” of “in onze eigen tijd", 
zoals de naam van de uitgeverij al 
aangeeft.

Edition a Piacere richt zich op 
onbekende muziek die niet vergeten 
zou moeten worden. Dus geen 
bekende stukken of bekende 
componisten, daar is al genoeg van 
beschikbaar. Als we al iets hebben van 
een bekende componist, dan is het 
een onbekend stuk of een bijzonder 
arrangement. Vanwege deze focus 
kwam bij ons al snel de vraag naar 
boven hoe we aan leuke onbekende 
muziek moesten komen. Gelukkig 
hebben we inmiddels wat bronnen 
ontdekt en zijn we verschillende 
mogelijkheden aan het verkennen om 
aan muziek te komen. Maar ideeën 
zijn altijd welkom!

Eén van de projecten die we hebben 
lopen betreft het zoeken naar "lokale 
muzikale helden". En uiteraard woon 
ik hier in Alteveer/Cranevelt in de 
componistenbuurt! Reden te meer 
voor mij om eens te gaan zoeken naar 
de verschillende componisten die hun 
namen hebben gegeven aan onze 
straten. Mendelssohn, Mozart, Bach 
etc, die kennen we natuurlijk allemaal 
wel, maar wie kent muziek van Amorij 
(of Amory), Hol, Brandts Buys, Van 
Anrooy, Bax, Meijroos of Van Rennes?

De zoektocht naar muziek van deze 
mensen valt nog niet mee. Veel muziek 
is gewoon verdwenen en partituren 
zijn erg lastig te vinden. Soms zijn 
onze lokale helden wel heel erg lokaal 
en tijdens nader onderzoek blijkt 
dat degene die onze straatnamen 
heeft bedacht wel een wat beperkte 
smaak had: hij was duidelijk erg dol 
op organisten. Toch zitten er wel 
degelijk bijzondere componisten bij 

met aardige muziek. Zoals de eerste 
componist waarvan ik muziek heb 
kunnen vinden en waarvan op wij dit 
moment een muziekstuk beschikbaar 
hebben: Anton Herman Amory (van 
de Amorijstraat). Zijn Sonatine op.53 
no.2 is een leuk stuk voor piano, 
niet al te lastig voor de vaardige 
amateur. Amory was muziekdocent in 
Arnhem en ook één van de oprichters 
van de vooroorlogse voorloper 
van de Arnhemse Vereniging voor 
Kamermuziek.
Onderzoek naar andere componisten 
is nog in volle gang, maar omdat het 
erg lastig is om iets te vinden wat 
beschikbaar is én leuk, nodig ik hierbij 
mijn buurtgenoten uit om áls jullie 
iets weten of misschien zelfs iets aan 
(eigen) muziek hebben liggen, dat ons 
te laten weten. Wie weet kunnen we 
het opnemen in de collectie!

Verder kunnen wij geen enkele 
informatie vinden over de volgende 
namen, we weten niet eens of het 
wel echt componisten zijn of wat hun 
voornaam is:

Van Steenwijk, Maria Ham, Helena 
Coets, Coenraad Slothouber, De Rooy, 
Muys, Glaser, Morlet, Loos, De Wolf.

Mocht iemand meer weten over een 
naam, dan hoor ik dat graag!
Sander Vermeulen
info@edition-a-piacere.com
https://www.edition-a-piacere.com

Edition a Piacere zoekt leuke, mooie en onbekende muziek
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Rondom en in onze wijk zijn 
verschillende Scoutinggroepen actief. 
Eén daarvan zijn de Ruitergidsen 
Anne de Guigné. 
Hun blokhut 't Knollehûs ligt aan de 
Wolflaan tegenover Burgers’ Zoo en 
zal bij veel ouders uit de wijk bekend 
terrein zijn omdat door de week de 
SKAR er zit met de BSO Wolvenbende.

Scouting staat voor uitdaging! 
Bij Scouting besteden kinderen en 
jongeren hun vrije tijd op een actieve 
en uitdagende manier. Naast Scouting 
houden de Ruitergidsen zich ook bezig 
met paarden en alles wat daarbij komt 
kijken. Scouts hebben veel plezier 
met elkaar en leren samen te werken 
en respect te hebben voor de ander. 
Ruitergidsen Anne de Guigné is een 
van de drie ruiterscouting groepen in 
Nederland. Een bijzondere groep dus 
voor jongens en meisjes van 5 tot 18 
jaar (en ouder)! 

Open Dag - Rommelmarkt 
12 september 2021
Op zondag 12 september organiseren 
we de jaarlijkse rommelmarkt met 
Open Dag. Voor de Rommelmarkt 
bent u welkom van 12.00 tot 16.00 
uur op De Wolflaan 25. 

Wilt u weten of deze scoutinggroep 
iets voor uw kind(eren) is, kom dan 
een kijkje nemen van 13.00 tot 15.00 
uur op onze Open Dag. 

Programma
12.00-16.00 uur Rommelmarkt
13.00-15.00 uur Open Dag

Voor informatie over de rommelmarkt 
of het aanbieden van spullen, kunt u 
contact opnemen met 
Erwin Jonker 06-51 090 129 
of via info@annedeguigne.nl

Zondag 12 september Open Dag Ruitergidsen Anne de Guigné

Lijkt het jou ook leuk een 
muziekinstrument te leren 
bespelen?
Vanaf 7 jaar geeft onze 
muziekvereniging groepslessen 
Algemene
Muzikale Vorming (AMV). Kinderen 
leren spelenderwijs op de blokfluit 
hoe je noten moet lezen en ritme 
houdt.

Vanaf 8 jaar kun je muziekles volgen 
op één van deze instrumenten:
bugel, trompet, hoorn, saxofoon, 
bariton, trombone of slagwerk.
Alle lessen worden gegeven door een 
gediplomeerd docent. 
Een instrument krijg je te leen van de 
vereniging.

Informatie over JES! Arnhem is te 
vinden op de website
www.eendrachtschaarsbergen.nl of 
neem contact op met 
Natasja Kapitein via 06-51 065 803.
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Muziekles bij JES! 
Arnhem

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 van Maanen  026-35 11 413.

*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 -35 100 51 of via activiteiten@craneveer.nl
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 leden-
administratie Halévystraat 8, 6815 HC 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
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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).

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



Meer info en direct boeken op www.burgerszoo.nl/camp

Avontuurlijk overnachten in Burgers’ Zoo in een luxe tent? Dat kan tot en met 5 september op onze unieke pop-up 

camping, dus ook in de zomervakantie! Niet alleen exclusief maar ook all-inclusive want ontbijt, entree en diner zijn 

inbegrepen. Bovendien kan je ’s avonds een unieke wandeling door ons dierenpark maken met onze natuurgidsen.  

Natuurlijk is het aantal safaritenten beperkt, dus boek nu en kom écht wildkamperen op Burgers’ Zoo Camp in Arnhem. 
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