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Agenda

Van de redactie

Zondag 10 april
09.30 uur

De vlag kan uit!

Paaseieren zoeken Openlucht Museum

De laatste coronamaatregelen zijn afgeschaft.
De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en ook testen voor
toegang is niet meer nodig bij grote binnenevenementen en het
thuiswerkadvies is verdwenen.
Het waren - los van de basismaatregelen - de laatste restjes van de
coronamaatregelen waar we ruim twee jaar mee te maken hadden.
Is daarmee de coronacrisis echt voorbij? Komen we er ooit helemaal
van af? Veel mensen vragen zich dat af. Maar voor nu… kan de vlag
uit!
We kunnen weer ‘normaal’ leven en er staan weer mooie en leuke
activiteiten op het programma.

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’

Volgende week is het Pasen. Weer gezellig met familie en/of vrienden
aan de paasbrunch. Later in de maand kan de vlag uit voor onze
Koning! Na twee jaar 'alternatief' vieren van Koningsdag is er eindelijk
weer een feest in onze wijk. Bent u erbij?
Ook de agenda van de Buurtfabriek en de Recreatiezaal Craneveer zijn
weer goed gevuld.
Op 4 mei kan de vlag halfstok en op 5 mei kan hij weer volledig
gehesen worden. En ondanks dat er geen wetten zijn en het niet
verplicht is, zijn er wel gebruiken en regels voor het uithangen van de
vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken.
Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen
zonsondergang en zonsopkomst. In de wijk zien we hier en daar ook
de blauw-gele vlag hangen. Mooi initiatief als steunbetuiging aan de
Oekraïense bevolking.
Het is lente en er mag en kan weer van
alles. Geniet van het mooie weer en
vier de lente.
Om welke reden dan ook...
de vlag kan uit!

Zondag 10 april

Meditatie Stadsverlichting
Buurtfabriek

Dinsdag 12 april
20.15 uur

Openbare Vergadering Wijkraad
Recreatiezaal Craneveer

Woensdag 13 april

Buurt aan Tafel - Buurtfabriek

Zaterdag 23 april
10.30 uur

Tafeltennis Instuif Jeugd (18+ jaar)
Beneden gymzaal

Zaterdag 23 april
13.00 uur

Tafeltennis Instuif Jeugd (12-18jaar)
Beneden gymzaal

Zondag 24 april
14.00 uur

Historische middag over de wijk
Recreatiezaal Craneveer

Woensdag 27 april
10.00 uur
Koningsdag - Oranjefeest
Oremusplein

Zaterdag 30 april
11.00 uur

Workshop Wormenhotel maken
Buurtfabriek

Dinsdag 3 mei

namens de redactie,
Sandra Pluim

Buurtfabriek repareert
Buurtfabriek

Zondag 8 mei

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 uur
Zondag				12:00-18:00 uur
Eerste Paasdag		
gesloten
Tweede Paasdag		
12.00-18.00 uur
Koningsdag			08.00-18.00 uur
Wilt u ook op de hoogte blijven van Coop Alteveer?
Volg ons dan ook via facebook, instagram of www.coop.nl

Meditatie Stadsverlichting
Buurtfabriek

Wijkblad Craneveer verschijnt
6x per jaar.
Mocht u dit blad ongewild bezorgd
hebben gekregen laat dit dan svp even
weten via bezorging@craneveer.nl.
Dan zorgen we ervoor dat dit niet meer
gebeurt.
Ook adverteren?
Neem contact op via
advertenties@craneveer.nl

Dinsdag 10 mei
20.15 uur

Openbare Vergadering Wijkraad
Recreatiezaal Craneveer

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan: redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
29 mei.
Uiterste aanleverdatum voor kopij is
9 mei.

Woensdag 11 mei

Buurt aan Tafel - Buurtfabriek

Zondag 15 mei
11.00 uur

Klaverjastoernooi
Recreatiezaal Craneveer
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■

Amsterdamseweg 124

■

6814 GH Arnhem

■

telefoon 026 - 351 92 00

■

www.petradekleermaeker.nl

■

info@petradekleermaeker.nl

v er ko op
a a nko op
ver huur
taxaties
hypotheken
ver zeker ingen

Je huis is je thuis!

KLAVERJAS
TOERNOOI
in CRANEVEER

Recreatieve Vereniging Craneveer
organiseert een klaverjastoernooi op
zondag 15 mei aanstaande.
Er wordt individueel gespeeld en de
spelvorm is Amsterdams.
Er worden 4 bomen gespeeld.
Het maximum aantal deelnemers is
32; vol is vol. Inschrijven verplicht.
Uiterste inschrijfdatum is 8 mei.
Zaal open 10.30 uur,
start toernooi is 11.00 uur.
Om 13 uur wordt u een lunch
aangeboden.
Rond 16.30 uur is de prijsuitreiking.
De locatie is rolstoeltoegankelijk en
heeft ook een invalidentoilet.
Adres is Viottastraat 10,
6815GB, Arnhem
Inschrijfgeld is 9,50 euro incl. koffie/
thee, 1 consumptie en lunch.

U kunt zich aanmelden op e-mail
adres klaverjassen@craneveer.nl .
U ontvangt dan een bevestiging met
de betaalgegevens.

TAFELTENNIS

Uw inschrijving is definitief na betaling
van de deelnemersbijdrage.
Bij onvoldoende inschrijvingen
behoudt de organisatie zich het recht
voor het toernooi te annuleren.
Uw bijdrage wordt in dat geval geheel
teruggestort.

Kun je al (een beetje) tafeltennissen of lijkt het je leuk hier
kennis mee te maken kom dan
zaterdag 23 april naar de beneden
gymzaal bij Wijkcentrum Craneveer,
Viottastraat 10.

Inlichtingen
John Dijkmans (06 287 131 00)
of Louis Bosman (06 263 781 38)

INSTUIF OP 23 APRIL

Er zijn enkele tafeltennissers van de
vereniging aanwezig die je op weg
kunnen helpen.
Jeugdinstuif; van 10.30-12.00 uur ben
je welkom als je tussen 12 en 18 jaar
bent.
Volwassen instuif; van 13.00-14.30
uur als je 18 jaar of ouder bent.
Aanmelden is niet verplicht, wel
wenselijk. Een tafeltennisbatje is
niet nodig.
Wel sportschoenen mee!
Inlichtingen en aanmelden:
Mail: tafeltennis@craneveer.nl.
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Van het Bestuur
Soms lijkt alles op zijn plaats te
vallen. We mogen weer lekker
sporten en daar wordt dan
ook weer goed gebruik van
gemaakt. Heb je zin om je aan
te sluiten bij volleybal, zumba,
damesgym, wil je met een
eigen groepje biljarten of een
sport gaan opzetten die we
nog niet in huis hebben? Het
kan allemaal.

Wat qua organisatie wat
meer werk is en de nodige
voorbereiding kost, is het
paaseieren zoeken in het
NOM. Maar ook dat kan en
mag weer dit jaar! Afhankelijk
van wanneer u dit leest, kan
het wel eens dit weekend
zijn. Wie dit jaar ‘het haasje’
is, zullen we nog even
moeten afwachten. Naast de
hazen gaan de hulphazen
We hebben sinds enige tijd
‘s ochtends vroeg al op
ook een klaverjasgroep.
pad om de paastraktatie te
Iedere week wordt er op
verstoppen. Leuk dat we
donderdag fanatiek gespeeld. dit weer mogen doen met
En binnenkort is er het eerste een groep vrijwilligers en
‘Craneveer klaverjastoernooi’. met dank aan de NOM, Flow
Verderop leest u meer
Bloemisten en de COOP.
hierover. Het is al wel even
geleden dat ik zelf voor het
O ja, een tafeltennisinstuif
laatst gespeeld heb. Maar als
voor de jeugd en een
het net als met fietsen is, dan
spelletjesmiddag staan ook
verleer je het niet. En anders
nog op de planning. Omdat
is het ook leuk om er voor de
de verschijningsdatum van
gezelligheid bij te zijn! Wat er Craneveer niet altijd parallel
ook aan zit te komen is een
loopt met onze agenda (of
prachtige lezing. Over de
omdat we tussendoor dingen
historie van onze bijzondere
verzinnen), raden we aan
wijk. Dat wordt ongetwijfeld
om ook Facebook, Nextdoor
een hele informatieve, maar
en/of onze website in de
vooral ook boeiende middag. gaten te houden voor de
activiteiten. En we hangen
Als deze Craneveer
nog altijd posters op in het
verschijnt, dan hebben we
mededelingenkastje op het
alweer een bingo achter
grasveldje bij de COOP.
de rug. Qua organisatie
niet zo ingewikkeld, maar
Nog een activiteit die we
wel een leuke middag
graag willen opzetten: een
die we mensen kunnen
running diner in de wijk.
bieden. Meestal spelen de
Maar hiervoor hebben we
aanwezige bestuursleden
wel organisatie talent nodig.
ook wel een paar rondes
Lijkt het je leuk om dit samen
mee, als zij ten minste
met ons vorm te geven,
niet de getallen hoeven te
deelnemers te werven en
draaien. Het is in ieder geval
de avond in goede banen te
een stuk makkelijker dan
leiden? Stuur ons dan een
klaverjassen….
berichtje.

CRANEVEER
Maar waarom valt alles
dan zo op zijn plaats?
Allereerst natuurlijk omdat
alle activiteiten weer zijn
begonnen en omdat we
allemaal leuke ideeën
hebben. Maar ook omdat
zich – gelukkig – twee mensen
hebben gemeld die een
tijdje met het bestuur willen
meelopen en willen kijken of
een bestuursfunctie hen wat
lijkt. Voor de nodige roulatie
is het fijn als zich met enige
regelmaat nieuwe kandidaat
bestuursleden melden. Want
er komt een moment dat zelfs
de trouwste bestuursleden
het stokje willen overdragen.
De voorbereidingen voor
het jubileum zijn ook al lang
gaande. In deze Craneveer
daarover nog geen nieuws.
Maar als tipje van de sluier:
het wordt meer dan de moeite
waard voor iedereen in de
wijk!
Zien we jullie snel?
Sylvia Kortenraij

KONINGSDAG 2022
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FEESTEN ALS VANOUDS!

Op woensdag 27 april is het weer
zover: Koningsdag! Na 2 ‘coronaedities’ mogen we dit jaar gelukkig
weer echt met jong en oud uit onze
wijk een mooi feest vieren. Het
Oremusplein is tijdens Koningsdag
weer het traditionele oranjeplein
met natuurlijk een kleedjesmarkt,
fietstocht en allerlei andere
activiteiten.

Programma:

10:00 uur: Start fietstocht
Beethovenplein
10:30 uur: Aankomst Oremusplein
gevolgd door
11:00 uur : Prijsuitreiking fietstocht
Vanaf 10:00 uur: Kleedjesmarkt,
koffie, koek en kruidenbitter en
gezellige activiteiten

Donaties

Het oranjefeest wordt zoals ieder
jaar georganiseerd voor en door
wijkgenoten. Doel is om ieder jaar
weer een feest neer te zetten waar
voor de deelnemers geen kosten aan
zijn verbonden. Tot nu toe lukt dit

redelijk vanwege subsidiegeld van de
gemeente, de wijk, door donaties en
vrijwillige bijdragen op de dag zelf.
Wil je doneren? Dan is een bijdrage
altijd welkom op rekeningnummer:
NL79 INGB 0001 764968, t.a.v.
Oranje Comité Alteveer-Cranevelt.

Vrijwilligers gezocht

Ook in 2022 valt of staat het feest
-naast donaties- ook door de hulp van
vrijwilligers. Op de dag zelf zijn zeker
30 personen nodig voor verschillende
activiteiten. Zoals begeleiding voor
de fietstocht, personen die willen
helpen met de opbouw en na afloop
het opruimen van het Oremusplein,
begeleiding van de spelletjes of
misschien sta je liever achter de
koffietafel? Je wordt tijdens deze dag
ingedeeld in een shift van een uurtje
(langer mag natuurlijk ook). Kortom:
er is altijd genoeg te doen! Als je in
de vrijwilligerslijst opgenomen wil
worden, laat het ons dan weten:
oranjecomite-craneveer@hotmail.
com.

M75 Huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding
en bijlessen Arnhem

Nieuwe
commissieleden
gezocht

Mocht je het leuk vinden om volgend
jaar te helpen met het organiseren
van het oranjefeest? Meld je dan aan!
Het organiseren kost je een avond of
6, maar zorgt voor een hoop oranje
voorpret. We hopen op een nieuwe
generatie ouders/wijkgenoten die
het ‘vrijwilligers-stokje’ overnemen.
Aanmelden kan via: oranjecomitecraneveer@hotmail.com.

Ben je er bij op 27 april?
We zien en spreken je
dan graag!

VMBO HAVO VWO
Voor elke leerling maatwerk
• Huiswerkbegeleiding in een kleine groep. (2 - 5 leerlingen)
Marieke van Eeden

• 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

Oranje Comité Alteveer-Cranevelt

PIANOSTUDIO FERMATE

Volop GROENE INSPIRATIE

tijdens de ARNHEM GROEN MARKT

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

Van Lawick van Pabststraat 5 - Arnhem

Le n te Ac t i e :

Vier zondag 15 mei het voorjaar op
de Arnhem Groen Markt. Op deze
gezellige markt vind je alles voor tuin
en balkon, zoals (fruit)bomen, zaden,
biologische bijen- en vlinderplanten,
heerlijke moestuinproducten en
informatie over groene daken en
regenwateropslag.

de stad. Ook voor kinderen is er veel
te ontdekken. Kom langs en vier het
voorjaar.

Alle Dekbedden
15% korting!

Zondag 15 mei
11:00 – 16:00 uur
Bezoekerscentrum Molenplaats
Sonsbeek - Zypendaalseweg 24A

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:
VAN PARTICULIEREN, ZORGINSTELLINGEN,
BEDRIJVEN TOT EN MET HOTELSERVICE!

Koop honing bij de imker, laat een
tuinschets maken door Arnhem
tuiniert en maak kennis met toffe
lokale initiatieven als Arnhem Zoemt,
SpijkerZwam en Fietsen Voor Mijn
Eten. Andere Arnhemmers vertellen
je wat er allemaal groeit en bloeit in

Het volledige programma staat
binnenkort op de websites van de
organisatoren:
www.groenarnhem.nl en
www.arnhemklimaatbestendig.nl




SERVICE AAN HUIS

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

www.willemijnvanrijn.nl
pianolessen voor kinderen en volwassenen

026 - 3826221

06 - 23762033

GESCHIEDENIS
VAN CRANEVEER
LEZING

OVER DE

Op zondag 24 april a.s. organiseert
recreatieve vereniging Craneveer
een historische middag welke
grotendeels verzorgd wordt door
ProdesseConamur, historisch
genootschap Arnhem sinds 1792.
Voor meer informatie over
ProdesseConamur zie
www.prodesse.nl
Naast een tweetal lezingen,
gegeven door Jan de Vries en
Geert Visser zal een expositie van
Arnhems beeldmateriaal worden
verzorgd door Frans en Theo Brink.
Tenslotte zal een interview met
twee wijkbewoners worden
gegeven door Hendrik Henrichs.

Het programma in de
recreatiezaal aan de
Viottastraat 10
Zaal open 13.30 uur.

14.00 uur

15.45 uur

Huizen bouwen op zanderige
hellingen van Alteveer. Het was
een hele uitdaging voor Arnhem
in de jaren dertig van de vorige
eeuw. Voormalig medewerker van
Gemeentewerken Arnhem Geert
Visser vertelt over de enorme
zandafgraving en de unieke
overbruggingen van de diep gelegen
Cattepoelseweg,

Dat de straatnamen in ‘Craneveer’
vernoemd zijn naar componisten
en dirigenten is algemeen
bekend. Historicus Jan de Vries
belicht de wat onbekendere
Arnhemse achtergrond van enkele
toonkunstenaars.
Het verhaal wordt opgeluisterd met
muziekfragmenten uit de 16e t/m de
20e eeuw.

Lezing 1
Het ontstaan van Alteveer: over
zand en beton

14.45 uur
Interview door wijkgenoot Hendrik
Henrichs van twee wijkgenoten ‘op
leeftijd’ die sinds jaar en dag in de
wijk wonen.
15.15 uur
Pauze, gelegenheid om het
fotomateriaal te bekijken met
toelichting van Frans en Theo Brink.

Lezing 2
Arnhemse muziek in Alteveer en
Cranevelt straatnamen

15.30 uur
nazit.
Een middag die u niet mag missen!
Kosten 5 euro per persoon,
inclusief koffie of thee en een
andere consumptie naar keuze.
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Elke zaterdag 10.00 u
Gezond Natuur Wandelen in Arnhem,
Molenplaats, Sonsbeekpark
De stichting Gezond Natuur
Wandelen is gestart met gratis
wekelijkse natuurwandelingen op
de zaterdagochtend 10.00 vanuit
de Molenplaats, Park Sonsbeek,
Zijpendaalseweg 24A, 6814 CL
Arnhem.
De gezellige en laagdrempelige
natuurwandelingen worden
georganiseerd in samenwerking met
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
(SWOA), Sportbedrijf Arnhem, Groen
Arnhem en het Natuurcentrum
Arnhem. De wandelingen van een uur
in het mooie Sonsbeekpark zijn er in
verschillende tempo’s zodat iedereen
kan meedoen. Tijdens de wandelingen
staan we even kort stil bij de natuur en
het groen.

Het voorjaar is begonnen, dus er valt
veel te bewonderen.
Na afloop kan er samen koffie worden
gedronken in de Molenplaats
(koffie op eigen kosten)

Meer informatie

Wilt u meer bewegen? Ontmoet u graag
nieuwe mensen? Dan is Gezond Natuur
Wandelen iets voor u. Aanmelden als
wandelaar of potentieel begeleider kan bij
projectleider Carolien Giessen via
carolien.giesen@sportbedrijfarnhem.nl
Meer informatie over
Gezond Natuur Wandelen is te vinden op
www.gezondnatuurwandelen.nl.
U kunt ook gewoon een keer meelopen
om te ervaren of het iets voor u is.
Welkom!

“Samen
wandelen
in de natuur
en het groen
van de
stad”

Nadere info?
Mail bestuur@craneveer.nl

SAKSOPEN 2022
Er staat een bijzonder
kunstweekend voor de deur:
SaksOpen 2022 - 14 en 15 mei
Vanuit Cranevelt gezien ligt de
Saksen Weimar Kazerne achter
Moscowa.
In deze prachtige monumentale
gebouwen wonen en werken
tientallen kunstenaars en
ontwerpers.
Jaarlijks openen zij tijdens
SaksOpen hun atelierdeuren, dit
jaar op 14 en 15 mei van 12:00 - 17:00
uur.
Er is ontzettend veel te zien:
schilderijen, tekeningen, objecten,
foto’s, textielkunst en collages.

Loop binnen bij productdesigners
en bekijk de nieuwste lampen,
tapijtdesign, architectuurontwerp,
kinderkleding, shawls en
tassen. Ook is er de mogelijkheid
een striptekenworkshop te volgen.
Dit alles in inspirerende woon/
werkruimtes. Er is koffie, thee en
taart.
Van harte welkom op SaksOpen
2022!
Voor meer informatie:
Suseela Gorter
06-11395245
studio@suseela.nl

Wij zijn erg blij met onze uitbreiding. Veerkracht Sport, op Beethovenlaan 70. Bekijk
de mogelijkheden voor fitness of Personal Training op onze website
www.fysiotherapieveerkracht.nl of Facebookpagina of bel voor meer informatie.

U kunt bij ons terecht voor:
Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie, Hydrotherapie, Looptraining Claudicationet,
Behandeling van oorsuizen, NAH, Long- en Oedeemfysiotherapie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mozartstraat 2
6815 CT Arnhem
tel: 026-4433252
info@fysiotherapieveerkracht.nl

Beethovenlaan 70
6815 BM Arnhem
tel: 06-23103081
sport@fysiotherapieveerkracht.nl
wanneer noodzakelijk behandelen wij aan huis
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Frans leren of bijhouden?

Klassikale/online lessen in kleine groepjes

Interesse in de Franse cultuur?

Leuke en interessante culturele avonden
voor cursisten, leden en niet-leden!
Meer info:
026-3333795 arnhem@afpb.nl
www.afpb.nl/arnhem

poutsmafietsen.nl 0267370190
Sperwerstraat 67 Arnhem

Joods Monument Arnhem
EN TOEN...

stem van vergeten Arnhem

Hans van Aalten maakte tussen 20072012 een geschiedenis-website over
Arnhem onder de naam 'En toen....
stem van vergeten Arnhem':
www.janvs.nl/entoen
De website besteedt – naast
algemene Arnhemse geschiedenis
– aandacht aan het lot van de 1500
Joodse Arnhemmers die niet meer
terugkeerden. Een zwarte bladzijde in
de Arnhemse geschiedenis.
Kijk op de website voor het verhaal.
Peter Jetten
peterjetten6@gmail.com
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D Houwer

Onderhoud- & Renovatiebedrijf

woning | kantoor | beveiliging

Specialismen

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

> Electrotechniek
> Timmer & Bouw
> Dak, Dakramen & Zinkwerk
> Slotenservice
> Riolering
> Isolatie
> VvE Onderhoud

www.houweronderhoud.nl

De afgelopen weken hebben
we mooie stappen gezet in de
‘dossiers’ Groen, Rijnstate, het
wijkprogramma en de nieuwbouw
van De Zyp.

Groen

> Woning Ergonomisch Aanpassen

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

VAN DE
WIJKRAAD

Wil je meedenken/praten over
de leefbaarheid van onze wijk?
De wijkraadvergadering die elke
tweede dinsdag van de maand wordt
gehouden, is voor iedere wijkbewoner
bij te wonen. Wel graag even
aanmelden; wijkraad@craneveer.nl

> Installatietechniek

> Studentenhuizen Onderhoud
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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

Ons concept GroenPlan is afgerond
en deze gaan we op 20 april aan
de wijk voorleggen. Het plan is
opgesteld in samenwerking met de
gemeente. We willen graag feedback
van wijkbewoners hebben. Zijn jullie
het eens met onze visie voor de
komende jaren? Bijvoorbeeld welke
aanplant van nieuwe bomen al dan
niet bij vervanging. Maar ook hoe we
omgaan met groenstroken en van
welk groen we absoluut van afblijven.
Zie verderop in dit nummer een
uitgebreide aankondiging.

Rijnstate
In maart hebben we kennis gemaakt
met Charlene Zitter. Charlene is
relatiemanager bij Rijnstate en in
die rol ons aanspreekpunt. In april
ontvangen direct omwonenden een
’De kist rechtop in de zijspan.
En dan scheurend naar mijn laatste rustplek.
Nog één keer dat ploffende geluid.
Van mijn Harley, op de begraafplaats.
En vlieg ik ergens uit de bocht.
Dan is dat niet zo erg meer.
Dan zetten ze me gewoon weer terug.’

Omdat elk mens uniek is

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.

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

brief van Rijnstate over hoe we in
toekomst willen communiceren. Ook
wordt dan duidelijk hoe klachten bij
Rijnstate kenbaar kunnen worden
gemaakt.
Uiteraard zal periodiek vanuit de
werkgroep gecommuniceerd worden
in dit wijkblad. Meer weten? Stuur een
mail naar rijnstate@craneveer.nl

Wijkprogramma 2022
Het concept wijkprogramma 2022 is
gereed. Het programma is de uitkomst
van het wijkgesprek met gemeente
en ca. 20 wijkbewoners die zich
aangemeld hebben na een oproep in
dit wijkblad. Alvorens het programma
vast te stellen, willen we graag van
alle wijkbewoners weten of het
programma volledig is en horen we
ook graag of er behoeften zijn die niet
genoemd worden.
Scan de QR-code voor het complete
wijkprogramma en laat via wijkraad@
craneveer.nl uw opmerkingen en
aanvullingen weten. Via de QRcode komt u overigens op onze
website www.craneveer.nl. In de
wijkraadvergadering van mei 2022
willen we het programma vaststellen.

gemeente en het schoolbestuur. De
insteek is om samen een visie op de
gehele schoollocatie op te stellen,
waarbij over één functie duidelijkheid
bestaat: er komt een nieuw
schoolgebouw voor De Zyp.
Waar, hoe groot en hoe deze eruit
komt te zien, is nog niet bekend.
Naast een nieuw schoolgebouw
kunnen we wensen en behoeften
uit onze wijk bespreekbaar maken
(functies als wonen, ontmoeten,
spelen en maatschappelijk) en
willen we samen met gemeente en
schoolbestuur komen tot een voor
alle partijen gedragen plan voor de
toekomst. Uiteraard betrekken we
de wijk bij elk te nemen besluit; de
werkgroep noch de wijkraad zal alleen
besluiten!
De werkgroep heeft inmiddels een
mailadres; nieuwezyp@craneveer.nl.
Wil je ideeën en suggesties met ons
delen: mailen maar!
Maurice Lankheet - voorzitter

Nieuwbouw school De Zyp
Als je dit leest heeft de werkgroep
-die inmiddels bestaat uit 9 personeneen eerste gesprek gehad met de

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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HOE GOED IS JOUW HUIS GEÏSOLEERD?
Deze vraag stelden we in een vorige Craneveer. Door vrijwilligers van
Duurzaam Craneveer een warmtescan van je huis te laten maken, krijg je
zicht op de mate van isolatie, op eventuele warmtelekken langs ramen,
kozijnen en dakaansluitingen en op koudebruggen bijvoorbeeld via
uitkragende galerijen of balkons. Deze en andere zaken bepalen je
energierekening en de mate van comfort in je woning. Louis Bosman
is vrijwilliger bij Duurzaam Craneveer en schrijft hieronder over zijn
ervaringen als warmtescanner.
Na in eerdere winters warmtescans
te hebben uitgevoerd zijn wij,
als vrijwilligers van Duurzaam
Craneveer, ook deze winter weer
op pad geweest.
We voerden warmtescans uit bij
wijkbewoners die zich via de site
duurzaamcraneveer.nl hadden
aangemeld.
Waar ik eerder koos voor opnamen
's avonds of in de middag, plande
ik deze winter de afspraken in de
(vroege) ochtend. Een heldere
ochtend lijkt het beste moment
om een betrouwbare scan uit te
voeren.
Zo heb ik eerder een ochtend te
elfder ure gecanceld vanwege
aanwezige mist en een andere
ronde vroegtijdig, rond elf uur in
de ochtend, afgebroken omdat
de zon op de gevel de metingen
duidelijk onbetrouwbaar maakte.

Deze winter was ik diverse
ochtenden op pad. Onder
toeziend oog van, en uitleg gevend
aan de bewoner, maakte ik diverse
opnames van de buitenzijde van
de woning. De foto’s stuurde ik
digitaal aan de betrokkene. Ook
stuurde ik een brochure mee over
hoe de foto's te interpreteren.
Onze professionele camera maakt
twee foto’s tegelijk: een 'gewone'
foto, dus zoals je de woning ziet
en een warmtescanfoto waarop
in kleuren de temperatuur van
bijvoorbeeld een muur, een
raam, een deurkozijn of.....een
kattenluikje zichtbaar is.
Leuk om te doen en te ervaren
hoe geïnteresseerd, maar vaak ook
verrast bewoners zijn door wat we
zien. Soms verklaarbaar, maar soms
blijft het ook een vraagteken wat

de oorzaken van warmtelekken of
koudebruggen zijn.
Professioneler en gedetailleerder
vervolgonderzoek kan dan
uitsluitsel bieden.
Het doel van onze activiteiten is
natuurlijk om inzicht te geven
in hoe je pand ervoor staat en je
aan het denken te zetten over
energiebesparing, Duurzaam
Craneveer of een nul-op-de-metertoekomst.
Binnenkort gaan we weer
bijeenkomsten organiseren waarbij
het onderwerp ‘Energie Neutrale
Wijk’ uitgebreid aan de orde komt.
Daar kun je terecht met eventuele
vragen, of juist komen vertellen
wat jij al aan het verduurzamen
van je woning hebt gedaan.
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GEVRAAGD!
Bestuursleden en/of contactpersoon

De Buurtfabriek leeft en groeit… doe jij mee?

De activiteiten in de Buurtfabriek
bruisen weer. We mogen weer
volop van start en willen ook graag.
Steeds meer mensen weten de
deur naar de Buurtfabriek te vinden
en komen een kijkje nemen, kop
koffie halen, even buurten of een
eitje kopen.
Ook bedenken buurtbewoners hun
eigen initiatief en huren de gezellige
vrij liggende ruimte met tuin.
Ons streven is verder te groeien
naar een initiatiefrijk, saamhorig
en duurzaam middelpunt voor elke
wijkbewoner.
Het bestuur onderneemt daarom nu
graag stappen voor uitbreiding.

Louis Bosman, vrijwilliger
Duurzaam Craneveer.

Wie zijn wij?

De Buurtfabriek draait op een
groep actieve wijkbewoners,
enkele betaalde krachten en een
driekoppig bestuur.
De betaalde krachten (Marion
van den Heuvel, Else Gootjes,
Wieke Dubelaar) zorgen voor
de verantwoording naar de
gemeente, communicatie naar
bewoners en verbinding met
samenwerkingspartners, zodat de
Buurtfabriek in de toekomst kan
blijven bestaan. Daarnaast is Lianne
Konings onze vaste enthousiaste
kracht en zij voorziet in huiselijke
gezelligheid en facilitaire zaken.
Als bestuur werken we (David
Berg, Hannie Riksen en Michiel
Spee) op vrijwillige basis en zijn
nauw betrokken bij de activiteiten
en projecten die spelen in de
Buurtfabriek. We hebben geregeld
contact met de betaalde krachten,
maar ook met de betrokken
wijkbewoners.

Wat doen we?
Ook de moestuin groeit; hier steken
bewoners aankomend seizoen de
handen weer uit de mouwen.

We komen 1 keer per maand bij
elkaar, en tussendoor mailen/appen
we geregeld. We zijn een jonge
organisatie en er kan van alles.
Jouw inbreng wordt dan ook zeer

gewaardeerd. De sfeer is goed, er
wordt geregeld gelachen en onze
motivatie komt voort uit de wijk en
haar bewoners.

We zijn op zoek naar Jou!
B E S T UU RS L I D

Vind jij het leuk om jouw steentje
bij te dragen aan de verdere koers
van de Buurtfabriek? En heb jij
bestuurlijke interesse of ervaring?
Laat van je horen! Mail naar:
bestuur@onzebuurtfabriek.nl
of bel Hannie 06 44 870 448,
David 06 29 303 365,
of Michiel 06 25 584 666.

CO N TAC T P E RSOO N

Daarnaast zoeken we iemand die
het leuk vindt om mee te draaien in
onze bereikbaarheidspool, telefoon
en mail. Je staat wijkbewoners
en andere partijen te woord, die
graag gebruik willen maken van de
Buurtfabriek. Het gaat erom onze
bereikbaarheid te verbeteren, dus
natuurlijk werken we je goed in.
Een gemakkelijke manier om jouw
medebewoners te leren kennen.
Interesse? Neem direct contact op.
Mail naar: info@onzebuurtfabriek.nl
of bel 06 57 110 048.

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

Ontwerp
Beplanting
Klimaatrobuust

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.

1991 kreeg de feestdag zijn huidige
officiële naam: de “Dag van de
verdedigers van het vaderland”.
De invasie van Oekraïne begon op 24
februari 2022 en terwijl ik dit schrijf
(op 20 maart) is die “speciale operatie”
nog steeds gaande. Het Russische
leger lijkt dezelfde problemen te
hebben als hun Duitse collega’s uit
1942.

VONDSTEN

UIT HET ANTIQUARIAAT (14)
Het verwarrende van propaganda is
dat het feiten gebruikt om de eigen
agenda er doorheen te drukken.
Het is maar net hoe je die feiten
presenteert. Want er is echt een divisie
zelfverklaarde neo-nazi’s actief bij het
Oosterse leger van Oekraïne. Het Azov
bataljon is wellicht relatief klein (3500
tot 5000 manschappen) maar het is er.
Het is ondenkbaar dat zo’n bataljon
geduld zou worden in een Westers
land, maar de omstandigheden in
Oekraïne zijn complex. Het bestaan
van dit legertje fascisten werd door
president Vladimir Poetin dankbaar
gebruikt om uit te vergroten naar
de regering in Kiev en het hele land
binnen te vallen.

Je kunt niet alles weten. Tot voor
kort wist ik helemaal niets over
Oekraïne en Rusland en wat ik nu
weet van de oorlog tussen deze
landen is op zijn best gebrekkig
te noemen. U zult dat misschien
wel herkennen. Er is sprake van
propaganda van de Russen,
desinformatie van de Oekraïners
en onvermijdelijk verschillend
gekleurde berichtgeving van onze
westerse media.

In 1939 viel een andere dictator
Polen binnen, wat de onmiddellijke
uitbraak van de Tweede Wereldoorlog
tot gevolg had. Zijn minister van
Propaganda was dr. Joseph Goebbels
(1897-1945) die tachtig jaar geleden,
op zondag 22 Februari 1942 in in zijn
dagboek schreef:
“De toestand aan het Oostfront is weer
ietwat kritieker geworden. Hier en daar
zijn situaties ontstaan, die niet bepaald
reden tot blijdschap geven. Het heeft de
schijn, alsof Stalin zich voorgenomen
heeft, tegen de 23e Februari, de dag van
het Rode Leger, wat berichten van grote
overwinningen te lanceren en dat hij
daarom op enkele belangrijke successen
wil kunnen wijzen. Daarom vallen de
Bolsjewieken met ongekende energie
aan en het lukt ze ook hier en daar, op
zichzelf staande tactische voordelen
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te behalen. [...]. Onze troepen zijn door
de voortdurende zware gevechten
vrijwel buiten adem geraakt. Ook de
aanvoerlijnen functioneren op vele
punten niet meer. [...]. Ternauwernood
hebben de soldaten zich ingegraven, of
ze moeten weer op mars. De afstanden,
die ze hebben af te leggen, zijn daarbij
erg groot en het tempo waarin die
worden afgelegd, is buitengewoon
langzaam.”
De feestdag van 23 februari markeert
de datum in 1918 tijdens de Russische
Burgeroorlog, toen de eerste massale
oproep werd gedaan voor het Rode
Leger in Sint-Petersburg en Moskou.
Deze door Goebbels genoemde
dag werd in 1949 omgedoopt in
Dag van het Sovjetleger en de
Sovjetzeestrijdkrachten. Na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie in

Ik moet het
boek nog lezen
maar ik twijfel.
Sommige dingen
wil ik misschien
helemaal niet
weten.

De hier afgebeelde uitgave van het
Dagboek van Goebbels betreft een
eerste gebonden druk uit 1948.
Bij het boek hoort een stofomslag
met karikaturale tekening van
Goebbels afgebeeld als een soort
witte haai, door de kunstenaar
Koen van Os. Misschien juist door
dat angstaanjagende portret is het
stofomslag zeldzaam geworden.
Men wilde daar kennelijk niet te lang
tegenaan kijken, want het boek zelf
is vrij volop te vinden. De wervende
tekst op het omslag spreekt ook
boekdelen: "Een huiveringwekkend
boek. Een waarschuwing voor deze en
komende generaties. Het teken aan
de wand, waarvan ieder weldenkend
mens móet kennisnemen." Ik moet
het boek nog lezen maar ik twijfel.
Sommige dingen wil ik misschien
helemaal niet weten. U zult dat
misschien wel herkennen.

COLUMN
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HONDENPOEP EN
PAARDENPOEP...
Louis Bosman

Regelmatig als ik er op racefiets of mountainbike op uittrek kom
ik dit plaatje tegen; paardenpoep op, met name, fietspaden.
Ik slinger mij er vaardig omheen. Maar toch...
Elke hondenbezitter, waaronder ikzelf, is, op straffe van een forse
boete, verplicht om de uitwerpselen van zijn of haar hond in
openbaar terrein netjes op te rapen en op de daarvoor bestemde
plekken te deponeren. Ruiters en amazones hebben die plicht,
ook moreel, blijkbaar niet.
Ik herinner me andere tijden. Toen ik nog kind was kwam er een
schillenboer (toen spelde je dat nog als schilleboer) langs de deur
en die haalde schillen op voor, in mijn herinnering, de varkens.
Mijn opa hield ook varkens en die voerde deze huisdieren ook
schillen en zelf gekookte aardappelen in de schil die wij dan weer
oppeuzelden. Heerlijk. Het paard van die schillenboer droeg een
jutezak onder zijn achterste en als het dier dan moest poepen
werden zijn uitwerpselen keurig opgevangen in die jute zak.
Andere tijden.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf realiseer ik mij dat er in
mijn jeugd veel boeren waren die helemaal geen boer waren. Zo
had je de melkboer, de sigarenboer, de kolenboer, de olieboer,
de fruitboer en natuurlijk de gewone boer die echt boer was. De
meeste van deze boeren hadden geen paard, althans niet meer
toen ik kind was en ik verdenk de schillenboer er wel van dat hij
ook gewoon boer was...
Maar, misschien dat ook in 2022 ruiters en amazones de poep van
hun paard gewoon mee moeten nemen?

JOHANNES KON
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Interview: Petra Alsters

passen in Zwitserland niet meer over,
dus ik strandde en keerde terug naar
huis.”

individualist in hart en nieren

Hoewel hij niet lang is en nogal smal kun/kijk je niet om hem heen. Johannes
is wat je noemt een opvallende verschijning. Hij is een individualist en dat laat
hij zien!
Hij werd geboren in de Burgemeesterswijk en verhuisde op zeer jonge leeftijd
met zijn ouders naar de Bernard Zweerslaan op Alteveer. In 1955 verkaste
het gezin Kon naar Steenbergen. Aan de jaren in Brabant bewaart Johannes
weinig goede herinneringen. Hij voelde zich er niet echt thuis, mede doordat
het gezin protestants was en de hele omgeving katholiek. In 1969, Johannes
was toen 22, verhuisde het gezin terug naar Arnhem. “We gingen wonen aan
de Schubertlaan op Cranevelt. Dat was voor mij helemaal nieuw want toen we
vertrokken bestond die wijk nog niet.” Na een aantal omzwervingen in de stad
woont hij sinds 1994 op de Kluizeweg.
Johannes was en is pacifist en de
militaire dienstplicht stuitte hem
tegen de borst. Na een aantal
maanden kon hij het leger gelukkig
voor gezien houden. Nadat hij met
succes een beroep deed op de Wet
Gewetensbezwaren ging hij als
erkend gewetensbezwaarde met
oneervol ontslag. Hij ging weer bij zijn
ouders wonen en zij drongen erop
aan dat hij zijn middelbare school
zou afmaken. “Ik had het op het
gym nooit goed gedaan, naar later
bleek doordat ik de ß-vakken had
gekozen, terwijl de -vakken veel
beter bij mijn aanleg pasten. Toen ik
dat begreep ging ik naar het avondgymnasium in Nijmegen en volgde
daar de -richting. De mensen in mijn
klas waren allemaal ouder dan ik en
zaten overdag in de collegebanken
van de universiteit. Destijds had je
geen diploma nodig om te kunnen
studeren, maar als je wilde afstuderen
moest je wel dat papiertje laten
zien. Ik bedacht dat ik het ook op die
manier zou kunnen aanpakken en
ging overdag naar de universiteit om
politicologie te studeren. Uiteindelijk
lukte het allemaal: ik legde met succes
het eindexamen van het Gymnasium
af en voltooide de studie Politicologie
richting Internationale Betrekkingen
en Oorlog- en Vredesvraagstukken.

α

α

Waarom ik voor die studie had
gekozen? Ik wilde begrijpen wat in
de krant stond en hoe de wereld
in elkaar stak. Vervolgens werd ik
leraar Maatschappijleer aan een
MAVO, waar ik de leerlingen sociale
vaardigheden als naar elkaar luisteren
en discussiëren moest bijbrengen.
In 2001 ben ik in de avonduren
Religiewetenschappen gaan studeren
aan de Universiteit in Nijmegen;
daardoor kon ik het nieuws nog beter
begrijpen.”
Mede door zijn interesse voor politieke
ontwikkelingen kwam Johannes in de
lokale politiek terecht. Hij werd lid van
de Arnhemse gemeenteraad voor de
PSP, een van de voorlopers van Groen
Links. “Wat ik daarin wilde was mijn
idealen uitdragen. Ik was toen begin
dertig en wilde de wereld verbeteren.
Geleidelijk heb ik dat idee moeten
loslaten, want dat lukt gewoonweg
niet. Ik ben overigens nog steeds
van mening dat je de wereld mooier
moet maken, maar het streven
daarnaar doe ik nu op een andere
manier. Zo ben ik jarenlang voorzitter
geweest van het Arnhems Historisch
Genootschap en nu lid van het bestuur
van de Vereniging Stadsschoon
Arnhem. Onze stad is prachtig, en
die schoonheid moet je koesteren,

maar naar mijn mening zijn niet alle
inwoners van Arnhem zich daarvan
voldoende bewust. Arnhemmers
mogen blij zijn dat ze in een stad met
een interessante geschiedenis en een
geweldige omgeving kunnen wonen.”
Na acht jaar verliet Johannes de
gemeenteraad en werd hij ambtenaar.
“Ja, ook bij de gemeente Arnhem.
Dat was een hele stap en ik had geen
ervaring in de ambtenarij, dus ik
moest helemaal onderaan beginnen.
Het betekende ook dat er mensen
waren die me vertelden wat ik moest
doen en hoe. Toch heb ik daar mijn
draai gevonden en ik vervulde naast
mijn baan een tiental nevenfuncties,
bijvoorbeeld bij de OR en bij de
vakorganisatie. Mijn christelijke
achtergrond is er mogelijk de oorzaak
van dat ik voel dat ik een opdracht
heb. Ik wil dan ook mijn talenten
inzetten om de wereld beter te maken.
Zo was ik heel lang voorzitter van
de Raad van Kerken in Arnhem, een
samenwerkingsverband waar vijftien
kerkgemeenschappen bij betrokken
zijn, dat zich ten doel stelt een brug te
zijn tussen kerken en samenleving en
het christendom zichtbaar te laten zijn
in de samenleving. Daarnaast was of
ben ik nog actief in andere groepen en
organisaties van de stad.”
Johannes vertelt dat hij een
aantal jaren gewoond heeft
in het achtkantige huis bij de
ingang van park Sonsbeek aan de
Apeldoornseweg. “Een prachtige plek,
een atelierwoning, die we konden
huren omdat mijn toenmalige partner
kunstenaar was. De woning was leuk
maar had ook nadelen. Het zinken
dak was heel gehorig, je hoorde bij
wijze van spreken elke druppel regen

vallen. De muren waren enkelsteens
dus we betaalden een kapitaal voor
de verwarming en de goten moesten
vaak schoongemaakt worden, omdat
in een park nou eenmaal veel bladeren
vallen”.
In 2008 gaf zijn baas bij de gemeente
hem te verstaan dat hij zijn overuren
moest opnemen. Johannes besloot
in die periode van drie maanden
de Camino, de pelgrimstocht naar
Santiago de Compostela in Spanje te
lopen. “Ik liep 3000 kilometer want
ik maakte een omweg. Mijn voeten
konden het aan en mijn lichamelijke
en mentale conditie waren ook
uitstekend.. Zoals er meer wegen
naar Rome leiden zijn er ook diverse
mogelijkheden om naar Santiago te
lopen, een vaste route is er niet, je
moet zelf je weg kiezen. Onderweg
kom je andere pelgrims tegen, je loopt
soms een stukje met elkaar op, maar
je loopt ook veel alleen en bent op
jezelf aangewezen. Die vrijheid vond ik
heel prettig, maar ik kwam mezelf ook
wel tegen. De aankomst in Santiago
was teleurstellend, overal stonden

bussen waar hordes fotograferende
Japanners in- en uitstapten. Ik ben
toen verder gelopen naar het uiterste
puntje van her vasteland en daar
heb ik mijn kleding op een min of
meer rituele manier begraven bij
een Spaans kerkhof. Vroeger was
het zo dat pelgrims bij aankomst
in Santiago een bad namen en hun
wandelkleding verbrandden, dan
waren ze meteen van vlooien en
luizen verlost. Ik wilde op het strand
geen vuurtje stoken dus het moest
op een andere manier, maar ik voelde
me niettemin herboren, onthecht,
een nieuw mens. Mijn ambities kon
ik loslaten. Mijn naam Aris paste niet
meer bij mij en ik besloot mijn tweede
doopnaam, Johannes, als roepnaam
te gaan gebruiken. Het was trouwens
heel vreemd om na die pelgrimstocht
terug naar Arnhem te reizen met trein
en bus en ik moest ook wennen aan
het weer thuis zijn. Alles bij elkaar
was het een geweldige ervaring en ik
wilde daarom ook een voetreis naar
Rome maken. Helaas was ik te laat in
het seizoen vertrokken en kon ik de

Johannes heeft een brede interesse en
leest veel, ook over de geschiedenis
van Arnhem. Hij bezit een enorme
boekenverzameling. Als ik hem vraag
of hij nog iets nieuws zou willen
leren denkt hij na, maar hij kan me
op die vraag geen antwoord geven.
Als ik vervolgens vraag of hij naar zijn
mening tot dusver het optimale uit
het leven gehaald heeft krijg ik wel
antwoord. “Ik ben heel tevreden dat
mijn ouders mij gestimuleerd hebben
om te studeren. Ik ben blij dat ik
dienstbaar heb kunnen zijn aan de
Arnhemse gemeenschap. Ik ken mijn
beperkingen en mijn uitdagingen
en ik vrees dat ik niet altijd recht
gedaan heb aan mijn relaties/partners.
Sinds zo’n vijfentwintig jaar heb ik
een lat-relatie en ik denk dat die
samenlevingsvorm het beste bij mij en
mijn omstandigheden past.”
Hoe ziet Johannes zijn toekomst?
“Mijn ouders zijn beide ruim negentig
geworden, en ik hoop dat ik die
leeftijd ook mag halen. Ik doe daar
in ieder geval mijn best voor. Voor
mijn ouders was ik mantelzorger
maar ik heb zelf geen kinderen dus
mantelzorg zit er voor mij niet in.
Ik hoop daarom dat ik gezond oud
word. En verder ga ik zo lang mogelijk
door met de dingen die ik nu ook doe.”

"Arnhemmers
mogen blij zijn dat
ze in een stad met
een interessante
geschiedenis en
een geweldige
omgeving kunnen
wonen"
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HOERA!!

Gelukkig mogen dit jaar alle kinderen
tot en met 10 jaar uit onze wijk weer eieren zoeken in het
Nederlands Openluchtmuseum (NOM).

Vóóraf inschrijven voor het Paaseieren zoeken is
noodzakelijk:

ZOVEEL SPIERBUNDELS KAN JE
ONTWIKKELEN DOOR
HEEL HARD TE TRAINEN...

🤔

Aanmelden bij Flow bloemisten op het Oremusplein kan van

Goede voornemens voor 2022 om fit te worden (en
te blijven) hebben aantoonbaar pas effect als je
daadwerkelijk daarmee aan de slag gaat.
Om je gezondheid en je immuunsysteem optimaal te
krijgen, is trainen en bewegen op een veel lager niveau
al ruim voldoende.
Wij helpen je daarbij met een trainingsschema op maat.
Én we helpen je te starten op korte termijn met een zeer
aantrekkelijk aanbod.
Voor iedereen die vóór 1 maart a.s begint geldt:
Je betaalt geen lidmaatschap
ter waarde van € 25,=

maandag 21 maart tot donderdag 7 april.
Je moet in het bezit zijn van een inschrijfkaart. Ouders, maar
ook broers en zussen (ouder dan 10 jaar), ontvangen bij Flow
bloemisten een toegangskaart.

•

•
extra, helemaal gratis
•op alle rittenkaarten krijg je 10% van het aantal
trainingen er gratis bij
•vanaf 65 jaar krijg je ook nog eens 10% korting
bij afsluiten van een Jaarpas krijg je 1 maand

Kom dus in beweging en laat dit
voordeel niet schieten
Fysiotherapie nodig? Bel even voor een afspraak!
We staan altijd voor je klaar.*
* Een verwijzing van je arts is meestal niet nodig.

Iedereen moet de kaart duidelijk zichtbaar tonen, zowel bij de
ingang als bij de koffie/thee, want het park is al open.

Kom zwemmen bij
Zwemschool De Vin
Alteveer!
 Diploma
DiplomaA,
A,BBen
enCC
groepen,
 Kleine
Kleine groepen max.
max. 67 leerlingen
leerlingen
Prikkelarme
omgeving
 Prikkelarme omgeving
 Warm
Warmwater
water
 Ervaren
Ervarenlesgever
lesgever
 Direct
starten
Direct startenmogelijk!
mogelijk!
Kijk voor meer info op:
www.zwemschooldevin.nl

Start: zondag 10 april om 09.30 uur
verzamelen bij de hoofdingang van het Openluchtmuseum.
Kom op tijd, de Paashaas kan niet wachten!
Bestuur Craneveer
www.craneveer.nl

Leven is bewegen!
Sport en fysiotherapie
onder één dak!
Mozartstraat 2, Arnhem

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

Op verzoek NOM,
graag museumkaart/vriendenkaart meenemen.

VERKEER
Wat speelt er zoal...

overzicht van gemaakt. In
De Werkgroep Verkeer
eerste instantie voor de
is nu een aantal jaren
werkgroep zelf, maar zeker
bezig met allerlei
ook voor de wijkbewoners.
verkeersgerelateerde
In het overzicht is duidelijk
onderwerpen die we
te zien wat er speelt bij
vanuit de wijk krijgen
wijkbewoners.
ingebracht. We ontvangen We geven aan welke
veel mails, registreren
punten we in de afgelopen
berichten via de Fixi app
periode zoal hebben
en we worden op straat
ontvangen, welke punten
vaak even aangesproken
al langer spelen en nog
door mensen. We zijn
steeds in ons vizier liggen.
blij dat onze achterban
Tevens duiden we aan wat
ons steeds beter weet te
al voltooid is, bijvoorbeeld
vinden, waardoor we een
de vergroening van twee
rol kunnen spelen in de
parkeerplaatsen aan de
verkeersveiligheid van onze Cattepoelseweg, waardoor
wijk.
er beter zicht is komende
vanaf de speeltuin aan de
Om de hoeveelheid
Beethovenlaan.
alsook de diversiteit van
de ingebrachte punten
We nemen als werkgroep
inzichtelijk te maken,
elke melding serieus,
hebben we hier een visueel bespreken dat in een

22
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vergadering en gaan
dan in gesprek met onze
contactpersoon van de
gemeente, al dan niet
tijdens een schouw door
de wijk. Naar aanleiding
hiervan krijgen we dan een
indruk of een ingebracht
punt “kans van slagen”
op korte termijn heeft
of dat het wat langer op
de agenda blijft staan.
Verkeer is soms taaie
materie. Of beter gezegd
“mensenwerk”. Wat voorop
staat is dat we proberen
de wijk (verkeers)veiliger
proberen te maken.
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Namens de Werkgroep
Verkeer,
Susan Frank

Foutparkeerder
van de maand
Foto ingestuurd door een
wijkbewoner. De foto is gemaakt
op 14 februari 2022, rond 14.50 uur,
op de hoek van de Lisztstraat en de
Cattepoelseweg (de ventweg).
Wat betreft ons, de verkeerscommissie,
een duidelijk voorbeeld van
hoe het niet moet. Vervelend en
potentieel gevaarlijk voor andere
verkeersdeelnemers. Mocht de
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

in de
wijk!
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Presentatie
Groenagenda

groenbeheer de komende jaren. In het
plan wordt duidelijk beschreven waar
ruimte is voor nieuwe initiatieven in
het groen.

Bijeenkomst

HET ZINGCAFÉ: NU OOK IN
ALTEVEER/CRANEVELT!

Gaanderij, Driemondplein 1, dinsdag
van 10-12 uur) ben je van harte welkom
om aan te sluiten!

Na een succesvolle start in Presikhaaf
en Vredenburg is het zingcafé
ook gestart in Alteveer/Cranevelt.
Wekelijks zingplezier voor iedereen!

wekelijks meedoen of gewoon als het
eens uitkomt.

Wat kun je verwachten?

Je kunt gewoon binnenlopen en per
keer betalen. Er is wel een maximaal
aantal plekken. Dus wil je zeker weten
dat er nog plaats is? Meld je dan aan via
stadscompagnie.nl/aanmelden.

20 april in de recreatiezaal van
Craneveer aan de Viottastraat
De zaal is open vanaf 19.30 uur,
het programma start om 20.00
uur.

Het zingcafé is inmiddels gestart in
Alteveer/Cranevelt! Je kan wekelijks
terecht bij:

De eerste keer zing je gratis mee!
Daarna betaal je óf € 3,- (€ 2,20 met
Gelrepas) per keer óf word je lid van
Stadscompagnie voor € 10,- per maand
(€ 7,40 met Gelrepas).

Wat is de Groenagenda?

Iedereen is van harte welkom om
mee te doen met de zingcafés,
georganiseerd door Stadscompagnie
en SWOA. Onder leiding van Adriana
Jens van de Stadscompagnie leer je
spelenderwijs allerlei liedjes in een
gezellige en ontspannen sfeer. En er
is aandacht voor hoe je kunt zingen.
Want iedereen kan zingen, ook al denk
je zelf van niet.
We zingen van alles wat, voor elk wat
wils met ruimte voor persoonlijke
favorieten. In de zingcafés draait
het om gezellige ontmoetingen en
zingplezier voor iedereen. Je kunt

Waar en wanneer kun je
meedoen?

Zingcafé Alteveer/Cranevelt
‘t Altevelt, Ingang Lisztstraat: aparte
ingang naar de recreatieruimte
Elke woensdag van 14.00 -16.00 uur
Inloop 13.30 -14.00 uur

Liever aansluiten op een andere
locatie?
Ook in Presikhaaf (De Weldam,
middachtensingel 39, donderdag
van 10-12 uur), Vredenburg (De
Petersborg, Slochterenweg 40, vrijdag
van 14-16 uur) en Elderveld (De

Aanmelden & Kosten

Meer informatie?
Neem contact op met Stadscompagnie
via 06 44 216 196
of info@stadscompagnie.nl

voor de wijk

Het afgelopen jaar hebben we als
Werkgroep Groen een analyse van
het groen in de wijk gemaakt: wat
zijn de kenmerken, de kwaliteiten,
hoe kunnen we die behouden en
verbeteren en waar zijn verbeteringen
nodig. Verschillende bewoners hebben
al initiatieven genomen om het groen
in onze wijk nog aantrekkelijker
en gevarieerder te maken zoals de
verschillende bloemenveldjes en de
speelplek aan de Julius Röntgenweg.
Dit alles is beschreven in de
Groenagenda voor de wijk. Dit
rapport is een samenwerking met de
gemeente en is de leidraad voor het

Op 20 april presenteren we de
Groenagenda. Iedereen is welkom om
mee te denken en projecten te starten
om het groen te verbeteren en te
versterken.
Ben je geïnteresseerd in het groen in
jouw straat, heb je ideeën of wensen,
kom dan naar de presentatie.

Heb je wel ideeën, maar weet je niet
hoe je het aan kunt pakken, dan
kan de Werkgroep Groen je op weg
helpen.
De avond wordt georganiseerd door
de gemeente en de werkgroep. De
zaal is open vanaf 19.30 uur en om
met een korte plenaire toelichting, per
groentype kun je informatie krijgen en
kijken wat de mogelijkheden zijn. Het
zou mooi zijn als we de avond kunnen
afsluiten met een aantal nieuwe
initiatieven om het groen in onze wijk
te verbeteren.

ONAFHANKELIJK BEHEER EN ADVIES VOOR ONDERNEMERS, VASTGOED EN GEZINNEN
info@vaerewijck.nl 06 177 249 77

COLUMN

WILLEKE
OP STAP
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Treed samen met Danka Hüsken in de voetsporen
van Dr. Carl Gustav Jung:

Het Mandala Handboek

“Yes!” Het kan weer. We mogen weer

Nu te bestellen bij:

naar de kroeg! Vroeger tijdens mijn studie
was ik een echte kroegtijger. Ik werkte in
Enschede bij de Kater op de Oude Markt
en kende ‘iedereen’. Mijn weekend startte
op donderdag en eindigde zondagavond.
Vier dagen werken en stappen. Nadat ik
een ‘Grote-mensen-baan’ kreeg paste ik de
lengte van mijn weekend aan. En sinds we
kinderen hebben, heeft ons weekend weer
een heel andere invulling gekregen.
Corona deed er nog een schepje bovenop.
We zijn het stappen langzaam maar zeker
verleerd. Maar toen was daar ineens dé
kans om weer eens te oefenen.
De kinderen gingen een nachtje logeren
bij opa en oma en wij konden old-school op
stap. En dat hebben we geweten...

of zelf afhalen bij:
Studio Danka Hüsken
Meijrooslaan 37 - Arnhem (Alteveer)

Onze avond startte om 19:00 bij de
Italiaan, zette zich voort bij de Irish Pub
en eindigede bij Dollars. Live muziek en
mensen van onze eigen leeftijd. Heel
gezellig. Ook de barman was kennelijk blij
om ons te zien en trakteerde spontaan op
een shotje. De gevolgen van ons uitstapje
merkten we al direct toen we op de fiets
stapten, de wereld begon ouderwets te
draaien. Ook het bed, waar ik vervolgens in
stapte, deed mee. En dat ik geen 25 meer
ben en niet meer zo snel als vroeger herstel,
merkte ik de volgende dag.
Manlief was beter te pas en mocht de
honneurs waarnemen op de verjaardag van
ons nichtje. Maar wat was het het waard!!
Dit gaan we zeker nog een keer doen!

Uitgeverij Van Warven en Bol.com

Prijs 15,95
www.dankahusken.nl - www. studiodankahusken.com

tel. (026) 44 600 02
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Advertentie

COLUMN ACUPUNCTUUR:
Heerlijk dat voorjaar.
Het is de ontluikende yange energie die je
voelt, de energie die verwarmt en naar
buiten gericht is. Het is de energie die zorgt
dat allerhande plantjes boven de grond
komen, die zorgt dat bloemknoppen
openen en die maakt dat we zelf ook de
ramen open zetten en naar buiten willen.
Die ons zelf opent.
Bij het voorjaar hoort ook het element hout:
het element van het nieuwe begin, de
geboorte en groei.
Hooikoorts heeft meestal niets met hooi te
maken. Hooikoorts is een afwijkende reactie
van het lichaam op vreemde stoffen.
De verdediging van het lichaam zorgt voor
een te heftige afweerreactie waar we last
van krijgen. Dat weten mensen die vroeg in
het voorjaar last hebben van niezen en
geïrriteerde ogen maar al te goed. In februari
en maart zijn de pollen van de els en de
hazelaar actief, om al snel door de es en de
berk gevolgd te worden. De grassen zijn pas
in de zomer aan de beurt. Door de zachte
winters
lijkt
het
hooikoortsseizoen
tegenwoordig iets vroeger te beginnen.
Met acupunctuur kan de jeuk, de neusloop
en het geïrriteerde gevoel behandeld

Iedereen kan
aan Yin yoga
meedoen

Hooikoorts
worden. Hooikoorts kan te maken hebben
met een disbalans van het houtelement. De
vrije stroom van de energie is verstoord en
de symptomen kunnen heel plotseling
optreden.
De
Nederlandse
Vereniging
voor
Acupunctuur heeft in 1997 een landelijk
onderzoek
laten
uitvoeren
naar
behandeling van hooikoorts. Er deden ruim
2000 patiënten aan mee.
De resultaten waren positief: na
acupunctuurbehandeling
had
61%
duidelijk minder klachten of was geheel
klachtenvrij, 17% had iets minder klachten
en 11% merkte geen positief resultaat (en
11% vulde de enquête fout in).
Er wordt aangeraden de behandeling van
hooikoorts te starten een paar weken
voordat er gewoonlijk symptomen
optreden. En als het dan goed resultaat
oplevert, is het toch nog mogelijk om
heerlijk vrij van het voorjaar en de zomer te
genieten.
Tip: was of spoel je haren voor dat je naar
bed gaat. Je laat dan geen pollen waar je
last van kan krijgen achter op je kussen.

Probeer het eens:
7x Zomerse Zondagse
Yin yoga bij Yoga Libra
in mei en juni.

Bijles Engels, Duits en Nederlands
(andere vakken in overleg)
Privélessen of groepen van maximaal
vier personen

Kennismaking:
7x Yin yoga op zondag
20.00-21.15 uur
voor €85.

Bas van der Togt
Acupunctuurpraktijk van der Togt
Sweelincklaan 42
telefoon: 06 54 604 004
email: acupunctuur@online.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl
www.cosmetische-acupunctuur.nl

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

Lesrooster:
dag

tijd

bezigheid

zondag

09.30 - 10.45
20.00 - 21.15

Yin Yang yoga
Yin yoga

maandag

8.30
10.30
19.00
20.30

Kundalini yoga
zachte yoga
Yin Yang yoga
Yin yoga

dinsdag

7.00 - 8.00
9.00 - 10.00

Early Birdles
ZOOM rustige flow

woensdag

7.00
8.30
10.00
19.00
20.30

-

8.00
9.30
11.15
20.15
21.45

Early Birdles
rustige flowles
hatha flow yoga
mannenyoga
Yin Yang yoga

donderdag

8.30
10.30
19.00
20.30

-

09.45
11.45
20.15
21.45

Kundalini yoga
zachte yoga
yoga Pilates
Yin yoga

vrijdag

7.00 - 8.00

Stagebemiddeling
Loopbaandiensten zoals
re-integratietrajecten en sollicitatietraining
Ervaren begeleiders
Vakkundig en professioneel
Betaalbaar maatwerk
Nieuwsgierig geworden?
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!
E-mail: hetduitsehuis@gmx.com
Website: www.hetduitsehuis.nl

YogaLibra groeit en zoekt een
grotere studio in Alteveer!
Wie heeft de ruimte
of gouden tip?
Alvast veel dank:

cindy@yogalibra.nl
06-44 504 337

-

09.45
11.45
20.15
21.45

Early Birdles

Blad1
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TACOYO:

Zaterdag 30 april– Wormentoren workshop

Conditie en Ontspanning op Muziek

Op deze dag maken we een wormentoren. We gaan uit van op maat gezaagde
planken van robuust douglas hout. Aan het einde van de dag hebben we ons
eigen exemplaar en kunnen de wormen thuis aan het werk.
Een wormentoren is een efficiënte en snelle manier om groente- en fruitafval om te
zetten in super goede compost voor de tuin. Geen overbodige luxe voor onze toch wat
zandige bodems.

alle voorkomende
dak werkzaamheden

Op deze dag beginnen we met een korte werkinstructie en gaan daarna snel aan de slag.
We werken in tweetallen, zodat we elkaar, waar nodig kunnen bijstaan. Voor koffie en
thee wordt gezorgd. Verder geef ik je uitleg over het gebruik van de wormentoren: hoe
zorg je ervoor dat je wormen happy en aan het werk blijven.

* 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

De wormentoren bestaat uit een basis met opvangbak en twee stapelbare elementen. De
maten zijn ongeveer 40cm breed x 40 cm diep x 60cm hoog. De dikte van de planken is
2 cm. Deze maat is goed om te beginnen en altijd uit te breiden met extra stapelbare
elementen.
Plaats
De Buurtfabriek, Peter van Anrooylaan 1,
Arnhem

EERSTE 2X GRATIS
TACOYO =

IN ARNHEM NOORD EN ZUID
– dinsdag 18,45 uur

Mob. 06 51 16 48 51
Tel. 0317-844 453
www.bdto.nl

* gymzaal Viottastraat
– donderdag 19.15 uur
* gymzaal Piramide

Informatie / aanmelden:
info@tacoyoarnhem.nl 06-20093737

www.tacoyoarnhem.nl

Datum en tijd
Zaterdag 30 april van 11-15 uur.
Kosten
45 euro, incl. wormen en materiaal; koffie.
Thee, soep (zelf brood meenemen)
Organisatie
De workshop wordt gegeven door René
Röell, permacultuur docent en buurtgenoot.

Pagina 1

Opgave en meer informatie
Vóór 23 april bij René Röell: info@permacultuur.org
Er is plaats voor 8 deelnemers.

COLUMN

VERANDERINGEN

Zoals U weet woon ik al enige jaren
niet meer hier in de wijk of elders
in Arnhem.. Ik ben midden jaren 70
vertrokken en na enige omzwervingen
via het Schwarzwald, Texel en Silicon
Valley in Schagen terecht gekomen.
Weg ben ik dus al ruim 40 jaar en
toch heeft Arnhem nog steeds een
plek in mijn hoofd, mijn gedachten.
Zo kan er plotseling een gedachte in
mijn hoofd opkomen met een beeld
uit mijn Arnhemse periode.
Ik geef een paar voorbeelden:
Sonsbeek Op een middag fiets ik van
school naar huis. Via de parkweg, langs
De Boerderij richting Kluizeweg fiets
ik langs het volkstuinencomplex over
het fietspad en kom bij de akker waar
altijd maïs groeit. Die is inmiddels
geoogst en het land wordt weer
voorbereidt voor het volgende jaar.
Er wordt gier uitgestrooid, varkensgier.
Ik rijd er langs en plotseling krijg ik

overheerlijke luchten van Bakkerij
Wieleman. Dat was in de tijd dat
“bakker Wieleman“ met een electrisch
karretje in de wijk z’n brood kwam
rondbrengen

Sonsbeekweg Na mijn teugkomst
uit het Zwarte woud moest ik een en
ander regelen. Zo ook een tandarts.
Na wat zoeken kom ik uit bij tandarts
Sinnema aan de Sonsbeekweg. Ze zijn
net begonnen en bestieren samen
een praktijk. Op een behandeldag
neem ik zoals gewoonlijk plaats in
de behandelstoel en daarnaast staat
op de grond een rieten mand met
een kind er in. Kennelijk was er geen
kinderopvang en werd er voor deze
oplossing gekozen. Heel bijzonder
zo’n brabbelend kind naast de
behandelstoel!

Schelmseweg Onlangs is er een
oom van mij gestorven. Hij was de
jongste broer van mijn vader en
woonde aan de Schelmseweg op een
voormalige boerderij. Rechts ervan
lag een landje met onkruid, struiken
en achteraan stonden de muren
van een vervallen kippenhok of iets
dergelijks. Ook stond er ’s zomers
wel eens een pony om de boel kaal
te vreten. Naast het landje stonden
oude schuren die deels nog in gebruik
waren als hooiopslag en kippenhok.
Het landje is uiteindelijk verkocht
en er is een huis op gebouwd.
Net buiten dit landje stond een
heuse ijzeren toren met bovenop
een houten huisje. Om er te komen
moest je langs smalle ijzeren ladders
naar boven klimmen. ’s Zomers zat
hier de brandwacht die richting
Veluwe en Posbank keek of er rook te
zien was. Als hij rook zag liet hij het
alarm afgaan en na enige tijd kwam
de brandweer langs. Waar vandaan
en waarheen is mij nooit duidelijk
geworden...

Westervoort Zeer waarschijnlijk
op een dag in de herfst. Ik ben op
weg naar een vriendin die ergens
in Westervoort aan het spoor naar
Emmerik woont. Het stormt en als ik
over de oude Baileybrug rijd wordt
ik door een windvlaag met mijn
brommer tegen de reling gekwakt
en kan me nog net op tijd goed
vasthouden voordat ik er overheen
geblazen wordt… Op de terugweg
over de brug na een paar honderd
meter reed je een korte tijd door de

Lever uw recepten in bij
Drogisterij Alteveer. Uw medicijnen zijn hier
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Een bodem voor water:
houd hem schoon!
Uw wijk heeft een gescheiden rioolstelsel:
1 Het afvalwater van woningen en bedrijven, wordt via ondergrondse
buizen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
2 Het regenwater dat op de stoep en straat valt, stroomt via de
straatputten naar grote ondergrondse putten met gaatjes erin
(infiltratieputten). Elke straat heeft wel een paar van dit soort putten.
Afvoerpunt voor schone afvoer
De straatputten in uw straat zijn de afvoerpunten voor schoon regenwater.
Dat regenwater wordt direct afgevoerd naar de bodem. Daarom moet
voorkomen worden dat er vuil water via de straatputten in de bodem
terechtkomt. Bovendien wordt het grondwater uiteindelijk weer opgepompt
om als drinkwater te gebruiken.

Wat kunt u doen om de bodem schoon te houden?
1. Was uw auto niet op straat, maar in de autowasstraat;
2. Gooi geen emmer met sop, verfresten of afgewerkte olie in de straatput.
Kijk op de afvalkalender wat u hiermee het beste kunt doen;
3. Ruim hondenpoep op en gooi dit in de daarvoor bestemde bakken.

2
1

Milieu
Bij het gescheiden rioolstelsel in uw wijk komt het regenwater direct in de
bodem. Hierdoor blijft het grondwater op peil en hoeft het schone regen
water niet afgevoerd te worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit
is beter voor het milieu en bij hevige regenbuien is de kans op overstroming
van het riool aanzienlijk kleiner.

(wordt vervolgd)

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51
6815 BL Arnhem
026 37 07 535

ook af te halen of worden op verzoek thuis bezorgd.

Apotheek Biermasz
& Drogisterij Alteveer
Apotheek Biermasz
Onder de Linden 21-1
6822 KG Arnhem
026 44 23 618
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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

BOWLING VERENIGING ARNHEM
op zoek naar nieuwe leden

Bowling Vereniging Arnhem (BVA) is een vereniging
van ongeveer 90 leden, variërend in de leeftijd van 18
tot 70+.
De vereniging is op zoek naar nieuwe enthousiaste
leden. Er wordt competitie gespeeld op maandag- en
dinsdagavond in Bowlingcentrum de Schelmse Brug
aan de Schelmseweg 52 in Arnhem.

Opgeven

Er liggen daar 12 banen die conform de Nederlandse
Bowling Federatie (NBF) zijn goedgekeurd. Met een
lidmaatschap van de BVA is men automatisch lid van de
NBF. Daardoor kun je ook landelijke toernooien spelen.

Wanneer u van tevoren aangeeft dat u wilt komen kijken,
dan zorgt de club dat er iemend is die u te woord kan staan.
Daarvoor kunt u contact opnemen met het bestuur door
een berichtje te sturen naar bestuur@bowling-arnhem.nl

BVA organiseert 'in house' toernooien. Mocht u interesse
hebben of een kijkje willen nemen bent u van harte
welkom op maandag- en/of dinsdagavond.

Voor meer informatie over de vereniging neem een kijkje op
de website www.bowling-arnhem.nl of kijk op Facebook:
bowling vereniging arnhem.

.......................................................................................................

HARRY POLMAN
VERTELT...

geen adem meer. De gier slaat op
mijn longen. Uiteindelijk bereik ik de
Kluizeweg en kan ik weer enigszins
normaal ademhalen.
Wat kan die gier stinken...

SLOOP KLUIZEWEG
Oog voor
natuur...
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In de omgeving van de
Kluizeweg zijn nestkasten
geplaatst voor vleermuizen
en diverse vogels. Om
te voorkomen dat deze
dieren opnieuw hun intrek
nemen in het te slopen
appartementengebouw aan
de Kluizeweg, zijn er met een
hoogwerker voorzieningen
aangebracht.

Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden!!
Vernieuwen en reparatie van o.a.:
• Zinken goten
• Bitumineuze dakbedekking
• Pannen daken
• Dakramen
• Zinken dakkapellen
• Loodwerk
• Trespa, Keralit enz. ........

Volkshuisvesting verwacht
de start van de sloop- en
nieuwbouwwerkzaamheden
dit jaar. Zodra de
vergunningen zijn
aangevraagd bij de
gemeente, krijgen
omwonenden een uitnodiging
om de plannen te komen
bekijken.

Telefoon: 0316 - 26 70 12
www.dakdekkersbedrijfjurriens.nl

Speciale momenten
verdienen speciale bloemen

Artist impressium van de
nieuwbouw.
©STATT ARCHITECTUUR - ARNHEM

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem,T 026 35 17 148
bestel@flowbloemisten.nl

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

Activiteitenschema

Redactie Wijkblad Craneveer
14.00 - 16.30 uur
19.00- 20.15 uur
19.30 - 21.00 uur

Biljarten
Keep Fit
Tafeltennis

Recreatiezaal
Gymzaal beneden
Gymzaal beneden

Dinsdag

09.30 - 12.00 uur
12.30 - 14.00 uur
15.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Schilderen
Biljarten
Ismakogie
Badminton

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden

Woensdag

13.30 - 16.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
19.00 - 20-00 uur
20.00 - 21.00 uur

Biljarten
Kleutergym 1
Kindergym
Zumba
BBB

Recreatiezaal
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal beneden
Gymzaal beneden

Donderdag

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.45 - 16.45 uur
20.30 - 22.00 uur
20.00 - 21.30 uur
19.30 - 22.30 uur

Biljarten
Gymfit 60+
Rustige Yoga*
Volleybal
Badminton
Klaverjassen

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden
Gymzaal boven
Recreatiezaal

Bachlaan 15 • 06-26 37 81 38

Vrijdag

10.00 - 12.30 uur

Biljarten

Recreatiezaal

Ineke Langelaar • Penningmeester
bestuur@craneveer.nl

Zaterdag

10.30 - 11.30 uur

Zaalvoetbal

Gymzaal beneden

Anne Melse • Advertenties
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Viottastraat 3 • 06 - 49 39 01 98
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Informatie over adverteren?
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Zij kreeg een bloemenbon van
MANGO
Flow Bloemisten! MEIKRANS
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advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Sandra Pluim • Coördinatie
bezorging@craneveer.nl

Halévystraat 8 • 026-351 37 54

Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 15 • 026-351 00 51

Louis Bosman

MEIBLAD

MEIMARKT

MEIBLOEM

MEIMUS

MEIBOOM

MEIVAKANTIE

MEIBOTER

MEIVELD

Maurice Lankheet • voorzitter
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Monique Steenkamer • secretaris
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info@nicoheimans.nl

MEIMAAND

Oplossing

woordzoekerfabriek'nl - maak je eigen woordzoeker

Nico Heimans • Vormgeving
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06 - 4450 43 37

MEILIED

ZoekEalleNwoorden die hiernaast staan
MEIKAAS
vermeld
op in bovenstaand veld en
O
E
M
streep elk gevonden woord door.
E
O
M
Woorden
kunnen horizontaal, verticaal
en diagonaal staan. Als u alle woorden
L
G
S
hebt gevonden en doorgestreept
blijven
M
N een
E aantal letters over. Zet deze
vanaf linksboven tot rechtsonder lezend
M
N hieronder.
in deAvakjes
Samen vormen ze een leesbare zin.
I

E

Cindy Steegs • Redactielid

MARIAMAAND

MEIKAAS

M

MELOEN

Sandra Pluim • Redactielid en logistiek

Sylvia Kortenraij • Voorzitter
en • Ledenadministratie
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MAIA
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Loospad 9 • 026 - 445 26 07

Oplossing gevonden? Stuur deze vóór 24 april 2022 naar: prijsvraag@craneveer.nl
Je maakt dan kans op een leuke prijs die deze keer wordt aangeboden door Drogisterij Alteveer!
De oplossing van de Woordzoeker van februari is: DE LENTE IS WEER IN AANTOCHT
De winnaar is: Rob Aalpol

Maandag

Ryklof Wander • Redactielid

Bestuur Recreatieve Vereniging
Craneveer
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Mary Janssen was de winnares van
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Marcella Kerner • Redactielid
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admin@craneveer.nl (Ledenadministratie)
penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/Cranevelt
06 -14 40 80 66

wijkraad@craneveer.nl

Michiel Spee

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

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:

De meeste Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Er zijn echter ook groepen die
in juni of nog langer doorgaan, meer informatie hierover is bij de groepsvertegenwoordiger bekend.
De recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitgezonderd de kerstvakantie.
Voor informatie kunt u bellen met 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 meekijken of meedoen voor ze zich inschrijven via opgaveformulier
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.

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

Opzegging van het lidmaatschap
Opzeggen met ingang van het nieuwe seizoen dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de ledenadministratie Halévystraat 8, 6815 HC 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.

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

Maurice Lankheet 06 -14 40 80 66

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).

Oplage: 1700 exemplaren
Vormgeving: Nico Heimans
Druk: DrukwerkMax, Duiven
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Van 23 april t/m 19 juni dus ook in de meivakantie
Tientallen levensecht nagebouwde dieren van 1,3 miljoen steentjes
Bij de toegangsprijs inbegrepen • Gratis voor abonnementhouders
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