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CRANEVEER
Wijkblad van Cranevelt/Alteveer

l NIEUWE SCHRIJVERS!
l 29 OKTOBER
SPOKENTOCHT
l 11 NOVEMBER SINT MAARTEN
l PROGRAMMA FEESTMAAND
SEPTEMBER 2023

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’

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
Zondag				

08:00 - 20:00 uur
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
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Agenda

Van de redactie
Herfst... De vallende, gekleurde bladeren, het vroege invallen
van de schemer, de kaarsjes aan, een warme trui. Naar binnen
keren, thuis zijn, een kop thee. Het heeft iets gezelligs.
Ik weet dat er mensen zijn die dit seizoen juist verschrikkelijk
vinden. Zij leven juist op als de zon gaat schijnen, het zomer is,
we weer veel tijd buiten kunnen doorbrengen, kletsend rond
een barbecue met een glas rosé in de hand.
Andere mensen daarentegen zullen deze herfst misschien
wel somber inzien... Alles is duurder en het plafond hebben
we nog niet bereikt. Energieprijzen zijn hoog, boodschappen
doen kost meer en naar een restaurant gaan is ook een dure
aangelegenheid geworden.
De R is weer in de maand en dat maakt dat ‘de Nederlanders van
oudsher’ ook vatbaarder zijn voor griepjes, snotneuzen en de
gevreesde koortslippen.
Daardoor lijkt de herfst ook geen fijn seizoen.
Wij als redactie helpen u graag door de herfst. Lees rustig
deze Craneveer, puzzel erop los en voorzie ons van tips voor
de volgende editie. En daarbij... neem voldoende vitamine C.
Maar ook vitamine D is van groot belang. Vitamine D versterkt
namelijk het immuunsysteem en verlaagt de kans op virale
en bacteriële infecties. Deze vitamine haal je normaliter uit de
zon. Dus gebruik de zonnige dagen in deze herfst om samen
heerlijke wandelingen te maken door onze wijken die stralen
van de fantastische herfstkleuren.
Kost geen geld, maar levert energie.
Wij wensen u een gezonde en gezellige herfst.

Dinsdag 4 oktober
20.00 uur

ALV Recrearieve Vereniging Craneveer
Recreatiezaal Craneveer

Dinsdag 4 oktober
19.30 - 21.30 uur
Buurtfabriek repareert
Recreatiezaal Craneveer

Zondag 9 oktober
20.00 - 21.00 uur
Meditatie Stadsverlichting
Buurtfabriek

Dinsdag 11 oktober
20.15 uur
Openbare vergadering Wijkraad
Recreatiezaal Craneveer

Zaterdag 15 oktober
19.30 uur
Theatersport
Recreatiezaal Craneveer

Zaterdag 29 oktober
19.30 uur

Spooktocht
De Wolfflaan (blokhut Scouting/SKAR)

Dinsdag 1 november
19.30 - 21.30 uur
Buurtfabriek repareert
Recreatiezaal Craneveer

Dinsdag 8 november
20.15 uur

Openbare vergadering Wijkraad
Recreatiezaal Craneveer

namens de redactie,
Sandra Pluim

Woensdag 9 november
tijd nog niet bekend

Wijkblad Craneveer verschijnt
6x per jaar.

De volgende Craneveer (50-2)
verschijnt 27 november.

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.

Uiterste aanleverdatum voor
kopij is 7 november.
Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan:
redactie@craneveer.nl
Ook adverteren?
Neem contact op via
advertenties@craneveer.nl

Workshop Lampionnen maken
Buurtfabriek

Vrijdag 11 november
19.00 - 20.00 uur
Sint Maarten
COOP en Buurtfabriek

Zondag 13 november
20.00 - 21.00 uur
Meditatie Stadsverlichting
Buurtfabriek

Uitnodiging voor de ALV van Craneveer
Dinsdag 4 oktober 2022, vanaf 20.00 uur.
Recreatieve Vereniging
Craneveer nodigt al haar
leden (ereleden, wijkleden,
buitenleden en begunstigers)
uit voor de AlgemeneLeden-Vergadering (ALV)
die wordt gehouden op
dinsdag 4 oktober 2022 in de
recreatiezaal van Craneveer,
Viottastraat 12.
De inloop is vanaf 20.00 uur
en de vergadering start om
20.15 uur.
We verwachten dat we dan
gewoon mogen vergaderen,
maar voor de zekerheid vragen
we toch aan iedereen om zich
aan te melden. Als er dan toch
beperkende maatregelen
gelden weten we wie we
moeten benaderen.
Tijdens die vergadering zal
het bestuur verantwoording
afleggen over het afgelopen
verenigingsjaar, september
2021 tot eind augustus 2022.
Ook zullen plannen voor het
lopende jaar worden besproken.

Op de agenda staan de
volgende punten:
l Welkom, opening
l Notulen van de ALV van
januari 2022
l Inhoudelijk jaarverslag
seizoen 2021 - 2022
l Financieel verslag seizoen
2021 - 2022
l Vaststellen begroting seizoen
2022 - 2023
l Verslag kascommissie
l Decharge verlening bestuur
voor het gevoerde beleid
l Benoemen nieuwe
kascommissie
l Vaststellen contributies
seizoen 2022 - 2023
l Verslag vertrouwenscontactpersonen
l Bestuursverkiezing
l Nieuwe activiteiten seizoen
2022 - 2023
l Plannen 50-jarig jubileum
2023
l Wensen en mededelingen uit
de groepen
l Rondvraag en sluiting

Er zijn twee nieuwe kandidaatbestuursleden. Als er andere
geïnteresseerden zijn voor een
bestuursfunctie, dan kunnen zij
zich melden bij
bestuur@craneveer.nl.
De vergaderstukken worden
een week voor aanvang van de
vergadering gestuurd aan alle
groepsvertegenwoordigers en
liggen dan ook ter inzage in de
recreatiezaal van Craneveer. De
stukken worden dan ook op
verzoek aan individuele leden/
begunstigers gemaild.
Wij kijken uit naar uw
aanmelding op
bestuur@craneveer.nl
of telefonisch naar het
secretariaat en zien u graag op
dinsdag 4 oktober.
Namens het bestuur,
Marjan van Roon
Secretaris Craneveer.

Wij maken thuis eten tot een feest!

In de 7 straatjes van Arnhem
Kerkstraat 41a
www.servies.nl
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‘The Shining’ en ‘The Silence of the
Lambs’ gezien en daar van genoten?
Wel, zo eng zal het niet worden op
29 oktober. Maar spannend wordt het
wel! Want: we gaan weer spoken in
Zypendaal. De acteurs hebben hun act
voorbereid, de schmink is ingekocht
en ze hebben er ontzettend veel zin
in. De laatste spokentocht was druk
bezocht en zowel voor jeugdigen
als volwassenen erg bijzonder om
mee te maken. De meeste mensen
konden daarna – uiteindelijk – wel
rustig slapen, maar de eerlijkheid
gebied te zeggen dat dat niet voor
iedereen gold;) Er waren ook mensen
die simpelweg het park helemaal niet
in durfden, maar als dat niet voor u/
jou geldt: meld je aan en kom op 29
oktober naar de spokentocht.
Zelfde park, maar een totaal andere
activiteit was de ‘kaartleesloop’, ook
wel ‘oriëntatieloop’ genoemd, op 11
september. Voor de wijkbewoners
was er de mogelijkheid om mee te
doen met deze wandeling dwars door
Zypendaal. Een leuke en vooral andere
manier om eens naar je park te kijken,
want tijdens zo’n loop ga je letterlijk

van de gebaande paden af.
Komende week houden we
als vereniging onze algemene
ledenvergadering. In de vorige
Craneveer kunt u de agenda
terugvinden. Wees welkom op 4
oktober als u meer wilt weten over
het wel en wee van Craneveer. En
wie weet wordt er alvast een tipje
van de sluier opgelicht over het
50 jarig jubileum. Er zijn zoveel
gave plannen voor de feestmaand
september in 2023, dat we blij zijn
met de versterking in ons bestuur.
In de komende Craneveer, nadat zij
door de leden zijn gekozen, stellen zij
zich graag aan u voor. Natuurlijk zijn
we ook los van het jubileum blij met
versterking, want dat geeft de kans
om te rouleren en op enig moment af
te treden als bestuurslid.
Over goed een maand is het vrijdag
11 november. Sint Maarten dus.
Traditiegetrouw gaan de kinderen dan
graag weer langs de deuren om een
liedje te zingen in ruil voor wat lekkers.
Als u het leuk vindt dat de kinderen bij
u aan de deur komen, steek dan die

SEP TEMBER 2023

avond tussen 19.00 en 20.00 uur een
kaarsje aan en zet die voor het raam of
buiten.
Het sportseizoen is vanaf 1 september
weer begonnen. Als u eens een
proefles wilt bijwonen, dan bent u van
harte welkom. Voor kinderen vanaf 3,5
jaar hebben we al kindergym en onze
oudste leden zijn op zeer respectabele
leeftijd. Voor iedere leeftijd zit er wel
iets bij, dus kom gerust een keertje
langs. We hebben trouwens sinds
kort ook weer een goedklinkende
piano in de recreatiezaal. De oude was
dringend aan vervanging toe en Ryklof
en Mirjam Wander zijn zo vriendelijk
geweest om hun piano aan Craneveer
te geven. Heel hartelijk dank
daarvoor! Er wordt wekelijks tijdens de
koorrepetitie op gespeeld, maar wie
weet zijn er andere suggesties om het
gebruik te intensiveren?
Graag tot ziens bij één van onze
activiteiten.
Namens het bestuur
Sylvia Kortenraij
voorzitter

3
7
9

20

FEESTMAAND CRANEVEER!

CRANEVEER
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Van het Bestuur

In september 2023 verjaart de
Recreatieve Vereniging Craneveer.
Zij wordt 50!
Het feest comité is al hard bezig
om van de septembermaand een
feestmaand te maken.
Noteert u alvast in uw agenda:

 Zaterdag 16 september is de

 Zondag 3 september 2023 van

 Zondag 24 september van 14.00-

14.00-18.00 uur is de aftrap op het
Oremusplein voor iedereen uit de wijk.

17.00 uur een “volwassen programma”
(voor volwassenen dus).

 Zaterdag 9 september van 14.00-

 Zaterdag 30 september een

De details van alle geplande
activiteiten leest u in de volgende
uitgaven Craneveer.

21.00 uur is gereserveerd voor de
kinderen van 6-11 jaar.
Een spetterende middag/avond
rondom Joop en scoutingterrein.
Met maaltijd!

knallende afsluiting met een
ouderwets buurtfeest op het
Beethovenplein.

Namens het bestuur,
Cindy, Frank en Louis.

oudere jeugd (12-18 jaar) aan de beurt
om deel te nemen aan veel feestelijke
en sportieve activiteiten. Ook hier
meeëten! We beginnen halverwege
de middag en we sluiten in de avond
rond 23.00 uur af.

50 J A
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PARACHUTESPRINGEN

WILLEKE

Parachutespringen leek mij altijd al een ultieme ervaring. Springen uit
een vliegtuig en dan eerst vallen als een baksteen met de wetenschap
dat de parachute uit zal gaan en je het laatste stuk heel relaxed naar
beneden mag zeilen. Het gevoel van vliegen, het vrije gevoel boven in
de lucht. Het leek mij al jaren een enorme kick.

Dus toen ik dit jaar jarig was vond
ik het tijd worden om een sprong te
vragen als cadeau.
Het was even puzzelen voor de juiste
datum, maar op 26 juni, 15.00 ’s
middags, was het dan eindelijk zover!
Het was prima weer, het was bijna de
hele tijd droog, we hadden een strak
blauwe lucht en het was een graad of
20.
We besloten om wat eerder naar
Teuge, waar ik zou springen, te gaan.
We zaten lekker in het zonnetje
en dronken wat, genietend van de
springers die voor mij gingen.
De sfeer was relaxed, er werden
grappen gemaakt en ook al namen
mijn zenuwen toe, ik had er zin in!
Nog voor 15.00 was het zover en werd
mijn naam omgeroepen.
Ik mocht mij melden bij de balie en
werd meegenomen naar de grote hal.
In het Engels kreeg ik een zeer korte
instructie over welke 3 bewegingen ik
wanneer moest maken:
1. Als je in de deur van het vliegtuig
zit moet je je benen onder de rand
gooien en je hoofd in je nek.
2. Als de parachute uit gaat moet je je
armen open spreiden.
3. Als je gaat landen moet je je benen
recht naar voren steken in een hoek
van 90 0 met je lichaam.
Ik oefende de instructie nog een paar
keer in mijn hoofd en toen kwam mijn
springmaatje. Een vrolijke goedlachse
Belg met stoere verhalen over
vrouwen met okselhaar…Al weet ik
niet zo goed waarom ik die verhalen
per se moest horen…
Samen met de andere springers lieten

we ons meevoeren naar het vliegtuig.
Het vliegtuig had wat weg van het
vliegtuig Echo uit de film Planes, die
we vroeger eindeloos met de kinderen
hebben gekeken. Zijn tanden blonken
in de zon en hij lachte ons vriendelijk
toen. Ik zag het meest op tegen het
vliegen, omdat ik daar altijd misselijk
van wordt, maar het vliegen ging
fantastisch! Ook kwam ik in een flow
en verdwenen de zenuwen naar de
achtergrond.
In het vliegtuig ging alles heel snel.
We werden aan onze springmaatjes
vast gemaakt, we kregen nog een
keer de instructies te horen en ineens
zaten we op de rand van het vliegtuig
om te gaan springen en voor ik het
wist was ik gesprongen en vielen we
naar beneneden. De wind kwam als
een muur op mij af en benam me de
adem. Ik moest moeite doen om af en
toe een hap lucht te kunnen nemen en
mijn gezicht veranderde in een soort
bakvis, heel charmant.
Eindelijk was daar het klopje op mijn
rug en ging de parachute uit.
Het moment waar ik lang op had
gewacht was eindelijk daar!
Beneden zag ik de wereld een stuk
langzamer op mij afkomen, het groen
in weilanden veranderen en het blauw
in meren en rivieren.
Geweldig was het….
Totdat mijn maatje zich begon te
oriënteren op de landingsplek,
kennelijk moet je daar heel veel
rondjes voor maken om de goede plek
te vinden. Niet alleen wij draaiden,
maar de wereld onder mij leek ook te
draaien. Steeds harder en de rondjes
werden voor mijn gevoel steeds
kleiner. Mijn maag vond het niet

meer zo leuk. Met moeite wist ik bij
de landing de laatste instructie op
te volgen en gooide ik mijn benen
vooruit. Lijkbleek liet ik mij in een
busje ploffen om weer terug te gaan
naar de kantine.
Eenmaal daar gekomen kon ik alleen
met mijn ogen dicht met mijn hoofd
op de tafel liggen.
Was dit echt de sprong waar ik al jaren
op had gewacht??
Ik had graag een biertje met Manlief
gedronken, maar in plaats daarvan
wachtte ik op het moment dat ik
eindelijk kon spugen in de hoop mij
beter te voelen.
Wat een desillusie!
Toen ik eindelijk had overgegeven
gingen we snel naar huis in de hoop
dat we zonder te spugen over zouden
komen. We zaten net toen Manlief
aankondigde migraine te hebben…
Serieus??? Ik was niet in staat om te
rijden en nu óók hij niet!
Tot aan de Waterberg hebben we het
gered, toen heeft hij mij snel uit de
auto gegooid, is doorgereden en in
bed gaan liggen. Eenmaal thuis lag hij
er al in en zaten er twee verdwaasde
kinderen op de bank.
Ze begrepen niet dat ik me écht op
deze dag had verheugd en ik kan ze
geen ongelijk geven.

Een vrolijke
goedlachse
Belg met stoere
verhalen over
vrouwen met
okselhaar…
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Yarí van Buel (1958) woont
met haar gezin sinds 2011
in onze mooie wijk. Als
stervensbegeleider beweegt
ze zich tussen de gebieden
van afscheid, sterven, dood en
rouw. Hier neemt ze u mee in de
onontkoombaarheid van het
leven.

Vaak zijn mijn contacten vanuit
mijn werk kort, maar soms ontstaat
er spontaan een situatie dat ik wat
langer mag meelopen in iemands
leven. Zo ook met deze voormalig
wijkbewoonster.
Dagelijks maakte ze een rondje met
haar hondje en liep dan ook langs ons
huis. Ik was regelmatig in de voortuin
en daardoor raakten we met elkaar in
gesprek, dronken we kopjes thee en
ontstond er meer verbinding.
Terwijl ons contact groeide, namen
haar fysieke krachten af. Dat viel haar
zwaar en ze had er moeite mee dat
te accepteren. Dit en de dood van
haar hondje trokken een zware wissel,
maar ze zocht ook steeds opnieuw
naar de lichte kant van haar leven. Ze
raakte meer aan huis gebonden. Daar
bezocht ik haar, we dronken thee bij
een legpuzzel aan tafel en er werden
veel verhalen verteld.
Over haar man en over haar jongens.
Over hoe het was om vier knapen naar
de volwassenheid te brengen. Als ik
weleens zuchtte over onze puberende
zoon was haar antwoord: ‘’Ach kind, ik
heb het allemaal meegemaakt en het
is met allemaal goed gekomen. Jullie
zoon is een goeie jongen, maak je
maar geen zorgen.”
Om er vervolgens lachend achteraan
te zeggen: ‘‘Maar dat doe je natuurlijk
wel.’’
Plotseling kwam de dag dat ze niet
meer thuis kon blijven wonen. Ze
kon nauwelijks afscheid nemen van
haar oude huis en woonomgeving,
maar vond al snel haar draai in het
verzorgingshuis. Maakte nieuwe
vriendschappen en bleek vanwege

ERVARINGEN
RONDOM AFSCHEID
YARÍ VAN BUEL

haar vroegere actieve rol in het
verenigingsleven, veel bekenden
tegen te komen.
Ik bleef haar bezoeken op een vast
moment in de week. Altijd was er een
volgende legpuzzel waar we ons over
bogen en hoorde ik meer verhalen.
Ik hoorde over de evacuatie van
Arnhem toen ze jong was, over hoe ze
zo verwend was door haar man die ze
zo miste, over het verenigingsleven,
over de sinterklaasfeesten en nog veel
meer. De jongens, de schoondochters,
de kleinkinderen, ik leerde hen kennen
via haar verhalen en altijd was daar die
trots.
Maar ook sporadische gesprekjes
over het besef dat ze aan haar laatste
stukje leven bezig was. Ze was bang
voor pijn, lijden en verder verlies aan
autonomie. Af en toe mocht er verdriet
naar buiten, liet ze zich troosten om
dan de lichte kant van het leven weer
te pakken.

“De jongens en hun gezinnen gaan nu
natuurlijk wel op vakantie.”
Dat vond ze logisch en lastig, maar:
‘‘Ik wil geen blok aan hun been zijn.’’
Ik was niet verrast. De jongens, hun
vrouwen en kinderen moesten het
goed hebben en geen last hebben van
haar.

Een donkere tijd brak aan. Corona.
Het verzorgingshuis ging op slot.
Geen bezoek meer, geen gezamenlijke
maaltijden meer met haar
medebewoonsters. De telefoon werd
een belangrijke verbinding met de
buitenwereld en net als de kaarten,
lekkernijen en bloemen die werden
bezorgd. Soms sprak ik haar terwijl ik
buiten stond en zij éénhoog voor het
open raam.

Het was de laatste keer dat ik haar
gezien heb. Die avond werd ze niet
lekker en liet onverwacht het leven los.

Nooit zal ik haar gezicht vergeten toen
ik haar weer kon bezoeken.
Dolblij en verrast was ze dat ik
onaangekondigd haar kamer
binnenstapte na zo een lange tijd.
“Het kan weer! Je mag weer komen!
We kunnen weer gaan puzzelen!
Iedereen kan weer komen!”

“Gelukkig kom jij iedere week weer
puzzelen. Kijk, ik ben met een heel
moeilijke bezig, ik krijg de rand niet
eens gelegd. Daar zijn we wel een
poosje mee bezig.”
Ik hield mijn zorg over hoe we met
1,5m afstand zouden kunnen puzzelen
voor me. Het zou zich wel oplossen.
Het belangrijkste was haar weer te
kunnen bezoeken, haar te zien stralen
door haar zorgen heen.
Toen ik de deur uit ging en me zoals
altijd nog even omdraaide, riep ze
nogmaals: “Tot volgende week, dan
gaan we weer puzzelen.”

Cafétaria 't Hoekje in nieuwe handen
Met ingang van 1 oktober gaat
cafetaria 't Hoekje op het
Beethovenplein over naar een
nieuwe eigenaar, Adnan Budak.
Geboren en getogen in Arnhem,
met jarenlange horeca-ervaring.

't Hoekje start enthousiast en met
positieve energie:
Om de wijk goed te leren kennen zal
de zaak elke dag open gaan (ook op
maandag) en om te beginnen van
12.00-21.00 uur.

"Een buitenkans om een nieuwe eigen
zaak te starten in deze mooie wijk",
aldus Adnan.
De plannen zijn veelbelovend.
Behalve het cafetaria-aanbod zal er
meer keuze komen, zoals verse pizza's
en vegetarische gerechten.

Er zal ook bezorgd worden in de
wijk. Als het duidelijk wordt waar
in de wijk behoefte aan is, worden
de openingstijden maar ook de
gerechten aangepast.
PS: er wordt nog een goede
pizzabakker gezocht, maar ook
bezorgers (in de wijk).

HET SPOOKT WEER OP CRANEVEER...
KOM MAAR OP ALS JE DURFT!
Het is alweer een paar jaar geleden dat het spookte in park Zypendaal. Wat was het
heerlijk griezelen! Helaas bleef het park de afgelopen jaren spook-vrij. Maar...
op zaterdag 29 oktober verschijnen er opnieuw allerlei vreemde figuren in het bos.
De spoken zijn terug van weggeweest!
Ben je nieuwsgierig, en niet bang aangelegd? Kom dan naar de Spokentocht
en test je stalen zenuwen! Het wordt een spannende en leuke avond.
Wanneer: zaterdag 29 oktober, 18:30 (half zeven 's avonds).
Waar: verzamelen Bij de scouting blokhut aan de wolflaan (in park Zypendaal)
Wie: iedereen vanaf 8 jaar. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van een ouder.
Kom met de fiets of lopends er is geen parkeerplek .
De Spokentochtcommissie is dringend op zoek naar rolspelers, begeleiders en
grimeurs. Ervaring is niet vereist! Ben je 18 jaar of ouder, en help je graag mee om een
griezelig gezellige avond te organiseren, mail ons dan zo spoedig mogelijk op

spokentocht@craneveer.nl
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Sweelincklaan 22, 6815 BH Arnhem
Aanmelden of voor meer informatie:
cindy@YogaLibra.nl

www.yogalibra.nl
Yoga Libra biedt een gevarieerd aanbod aan kwalitatief hoogwaardige yoga
lessen en meditatie, waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Daarnaast
wordt op afspraak Personal Yoga, coaching en massage aangeboden.

Lesrooster per september 2022:

Yogastudio in Alteveer, vlakbij
Rijnstate Ziekenhuis.
Goed bereikbaar, gratis parkeren.
• ruimte voor persoonlijke groei
• yoga in een veilige sfeer
• individuele aandacht in de les
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bezigheid

zondag

9.30 - 10.45
20.00 - 21.15

Yin Yang yoga
Yin yoga

maandag

8.30
10.30
19.00
20.30

9.45
11.45
20.15
21.45

Kundalini yoga
ultra zachte yoga
Yin Yang yoga
Yin yoga

dinsdag

7.00 - 8.00
9.00 - 10.00

Early Birdles
rustige flow yoga

woensdag

7.00 - 8.00
8.30 - 9.30
10.00 - 11.15
19.00 - 20.15
20.30 - 21.45

Early Birdles
rustige flow yoga
hatha flow yoga
mannenyoga
Yin Yang yoga

donderdag

8.30
10.30
19.00
20.30

Kundalini yoga
zachte yoga
yoga Pilates
Yin yoga

vrijdag

7.00 - 8.00

-

-

9.45
11.45
20.15
21.45

€
or
von
e
n
v
e
j
i
v
r
j
scchhri kan
in
Ins yoganongu
kanvanaf

Early Birdles

Gezocht: een leeg atelier, praktijkruimte of beschikbaar kantoor van ca 35 à 40 m 2 voor yoga

■

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!

COLUMN
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GELOOFT U HET NOG?

RALPH KOENIS

Mijn naam is Ralph Koenis.
Sinds 31 augustus 2021 woon
ik in de prachtige wijk Alteveer.
Samen met de redactie leek
het mij een leuk idee om in
een aantal teksten mijn eerste
indrukken op te schrijven.
Beschouwend, serieus maar
ook met een knipoog.

De tekst ‘gelooft u het nog?’ staat
op verschillende ondergrondse
containers of elektriciteitskastjes in
de wijk. Ik vind dit een bijzondere
manier om met mij als inwoner
te communiceren. Mijn mening is
dat een ondergrondse container
weinig ruimte biedt voor een goed
en inhoudelijk antwoord op deze

vraag. Daar ik vermoedens heb dat
deze vraag gerelateerd is aan de
maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus te beperken, zou ik
dit graag zeker willen weten voordat
ik antwoord schrijf. Daarom via deze
weg een oproep aan de schrijver/
schrijfster? Stuur mij gerust even
een e-mail, bel eens aan of schrijf
dit er even bij op de container. Dat
zou wel helpen om jouw vraag te
beantwoorden.
Verder ervaar ik de manier van
onderling communiceren in de wijk
zeer positief. Het valt mij op hoe vaak
mensen elkaar groeten. Althans,
ik word regelmatig gegroet terwijl
ik door de wijk wandel. Zit ik in de

BUURTBARBECUE
VeViBoSch

In een van de uithoeken van Cranevelt
wordt sinds een paar jaar een
buurtbarbecue gehouden.
Na twee jaar afgelasting door Corona,
kon de barbecue dit jaar eindelijk weer
doorgaan.
Vrijwel alle bewoners - jong en
oud - van de Verdi-, Vivaldi-,

Boccherinistraat en Schubertlaan
sloten aan voor deze uitermate
gezellige bijeenkomst.
De barbecue was gepland in
het laatste weekend van de
zomervakantie, zodat iedereen weer
terug zou zijn van vakantie en elkaar
daar van alles over kon vertellen.

voortuin een kopje koffie te drinken
dan ontvang ik ook regelmatig
een vriendelijk handgebaar of een
compliment over de tuin. Ik vind dat
een bepaalde vorm van gezelligheid
hebben. Het is aangenaam om een
praatje te maken. Let wel, het hoeft
niet altijd ontzettend uitgebreid.
Maar van een wederzijdse begroeting
of ‘een mooie dag toegewenst’
worden we allemaal vrolijker.
Laten we dat er maar in houden. De
huidige tijden zijn niet voor iedereen
even makkelijk. Het zorgt voor
spanning en stress. Een begroeting
kan ervoor zorgen dat we ons gezien
of erkend voelen.
Als we dat voor elkaar kunnen
betekenen, verdwijnt onze gedachte
aan de energierekening maar hebben
we een kort moment aandacht voor
iets anders. Die verlichting helpt ons
verder. Al is het maar voor even.
Daar geloof ik oprecht in, nog steeds.

Slagerij De Haas had heerlijke vleesen vega-pakketten geleverd. Een
aantal buren die groentepakketten
afnemen van Boerderij de Horsterhof,
hadden salades gemaakt met hun
verse groenten, zodat de anderen
konden proeven wat voor lekkers
de Horsterhof levert. En zo blijkt dat
iedereen wel wat kan en wil doen:
de ene buurman zorgde voor een
barbecue, de andere voor tafels,
stoelen of vlaggetjes. Ondertussen
speelden de kinderen Anna Maria
Koekoek en andere spelletjes. En zo
werd het al snel een gezellige boel
waarbij het opbouwen vlekkeloos
overliep in een heerlijke barbecue
met leuke gesprekken. Het was een
geweldige avond en we hopen op nog
vele herhalingen!
Namens de hele organisatie
Mariëlle van der Velpen en Marijne
Brugman-Wierenga
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Treed samen met Danka Hüsken in de voetsporen
van Dr. Carl Gustav Jung:

Het Mandala Handboek
Nu te bestellen bij:
Uitgeverij Van Warven en Bol.com
of zelf afhalen bij:
Studio Danka Hüsken
Meijrooslaan 37 - Arnhem (Alteveer)

Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden!!

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

tel. (026) 44 600 02

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

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

Speciale momenten
verdienen speciale bloemen
Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem,T 026 35 17 148
bestel@flowbloemisten.nl

poutsmafietsen.nl 0267370190
Sperwerstraat 67 Arnhem

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

vrijdag 11 november 2022
Op 11 november wordt het feest van
Sint-Maarten gevierd.
's Avonds mogen kinderen met een
lampion in de hand langs de deuren
lopen. Na het aanbellen zingen ze
liedjes ter ere van Sint Maarten
en krijgen daarvoor een traktatie,
meestal snoep of fruit.
Bij huizen waar een brandende
kaars voor het raam staat mogen
de kinderen aanbellen. De kinderen
mogen om 19.00 uur starten met
lopen en ze krijgen een uur de tijd
om overal te zingen en wat lekkers
op te halen. Is uw snoepvoorraad op,
blaas dan de kaars uit. Ook graag alle
kaarsen om 20.00 uur doven, zodat de
kinderen weten dat ze weer naar huis
moeten gaan.
We werken ook dit jaar met twee
punten waar kinderen en volwassenen
zich kunnen opwarmen met
chocolademelk of Glühwein.
Zowel bij de COOP als bij de
buurtfabriek zullen mensen staan
om kinderen en volwassenen te
ontvangen.

De Terre des Hommes winkel in
Arnhem, Hommelseweg 61-63,
bestaat in november 10 jaar.
Dit wordt gevierd met een
feestweek van 8-12 november.
Terre des Hommes is een organisatie
met als doel het stoppen van
kinderuitbuiting.
In de feestweek staat het kind ook
centraal.
Er is een grabbelton voor kinderen
en op woensdagmiddag vanaf 15.00
kunnen kinderen geschminkt worden
in de winkel.
Verder is er elke dag een kortingsactie
voor alle klanten.

Door zowel op Alteveer als in
Cranevelt een ontmoetingsplek
in te richten zien we dat de
kinderen zich beter spreiden over
beide wijken. Vorig jaar waren er al
duidelijk meer mensen op Cranevelt
met een kaars voor hun raam. Doet
u dit jaar ook mee? Hoe meer ramen
met een kaars ervoor, hoe leuker het
voor de kinderen is om rond te lopen.
Ook voor veel wijkbewoners is het een
leuk gezicht en gehoor, de groepjes
zingende kinderen die door de wijk
lopen. Zo is het voor de bewoners
van het Altevelt fijn als er in de
omliggende straten veel kaarsen voor
de ramen staan.
Kinderen hoeven niet te starten bij
COOP of Buurtfabriek. Ze mogen er
ook in dat uur een keer naar toe lopen.
Als er veel groepjes kinderen met
ouders rondlopen is er in de hele wijk
een gezellige sfeer en voorkomen we
met elkaar grote groepen mensen.

Hou de aankondiging in de gaten!
Met de zwart-wit foto willen we laten
zien dat St. Maarten al heel lang
gevierd wordt. Vraag eens aan opa’s of
oma’s of zij ook zulke jasjes droegen.
Wij kijken uit naar een gezellige
avond en zien jullie graag bij de COOP,
Beethovenlaan, of de Buurtfabriek,
Peter van Anrooijlaan 1.
Marjan van Roon

Voor Sint Maarten organiseert de
buurtfabriek ook nog een workshop
lampionnen maken. Deze is op
woensdag 9 november.

En jong en oud kunnen meedoen aan
de kleurplaten wedstrijd.
Woensdagmiddag 9 november is er
een officieel gedeelte in de winkel van
13.30-14.30.

Dan wordt in aanwezigheid van
de wethouder van onderwijs
en jeugd mevrouw Kundić en
vertegenwoordigers van Terre des
Hommes Nederland het 10 jarig
bestaan gememoreerd.
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’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

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

VONDSTEN

UIT HET ANTIQUARIAAT (17)

Dit stukje werd mede mogelijk gemaakt door de familie Bosschma en de heer
Jan van Leusen, die mij waardevolle informatie over het verleden van Alteveer
gaven, en de heer Ronald Verhoeff die mij meer kon vertellen over de fotoboeken hieronder. En natuurlijk door de heer Adolf Hitler.
Hoe zag Alteveer eruit toen de wijk
rond 1935 nieuw werd opgeleverd?
Dat weten we niet, want voor zover ik
na kon gaan, zijn daar geen foto’s van
gemaakt. Misschien zijn ze er wel hoor.
Zo diep heb ik nu ook weer niet gespit,
maar feit blijft dat de oudste foto’s van
de wijk die ik ken, afkomstig zijn uit
het tweedelige fotoboek
Arnhem voorjaar 1945: Wandelen door
een verlaten stad (1985/1989).
“Dankzij” de verwoestingen die Hitler’s
Wehrmacht vanaf 17 september 1944
in onze stad aanrichtte weten we ook
hoe onze wijk er aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog bij lag.
De destijds 64-jarige fotograaf

Nico Kramer (1881-1967) maakte zo’n
800 foto’s van de kapotgeschoten
en geplunderde hoofdstad van
Gelderland. Arnhemse straten
met zwaar beschadigde of met de
grond gelijk gemaakte gebouwen
en achtergelaten oorlogsmaterieel
werden door hem vastgelegd.
Op Alteveer viel de schade in
vergelijking met het centrum relatief
gesproken wel mee, en zo leverde het
Derde Rijk naast alle ellende ook een
soort “Google Streetview” van ruim 75
jaar geleden op.
Een selectie van Kramer’s foto’s werd
door zijn kleinzoon Wim Verhoeff,
samen met Paul Vroemen, in 1985
en 1989 gepubliceerd in de eerder
genoemde uitgave. Van het eerste
deel verschenen twee drukken;
daarvan kreeg alleen de eerste druk
een stofomslag (= een extra los
papieren omslag). Het tweede deel
werd eenmalig uitgegeven. Meer dan
50 foto’s zijn van Alteveer en directe
omgeving, wat op zich geen verbazing
kan wekken, aangezien Nico Kramer
onze wijkgenoot was. Hij bewoonde
het huis aan de Oude Kluizeweg 40 op
de heuvel.
Eén van de foto’s laat Beethovenlaan
72 zien, voor velen van ons één
van de bekendste gebouwen van
Alteveer, omdat er tegenwoordig
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patatzaak ‘t Hoekje is gevestigd. Op het
moment van schrijven vernam ik dat de
zaak recent is overgenomen, dus het kan
zijn dat de cafetaria inmiddels een nieuwe
naam heeft gekregen. In 1945 herbergde
het pand nog Fietsenmaker Slijkhuis. Op
de foto van Kramer is een groot gat in de
zijgevel zichtbaar. Klaarblijkelijk is er een
granaat ingeslagen (waarschijnlijk van de
geallieerden) die binnen het gebouw niet
tot ontploffing is gekomen. Dat laatste is
een gelukje. We hadden anders op de luifel
niet meer kunnen lezen dat er “rywielen
en fietsen” werden aangeboden. Bekijk de
zijgevel maar eens goed, de volgende keer
dat u een frietje gaat halen.
In de vijf huizen naast Slijkhuis
waren in 1945, van links naar rechts,
manufacturenzaak Krabbendam,
bloemisterij De Vries, een sigarenzaak,
kapper Timmer en op de hoek banketbakker
Vos gevestigd. De foto gezien vanaf
hetzelfde standpunt, maar dan in 2022,
werd gemaakt door Craneveer’s vormgever
Nico Heimans.
Dit is niet de laatste keer dat we het over
(foto’s uit) deze fotoboeken zullen hebben.
Ondertussen heb ik een klusje voor u. Want
we hoeven niet te wachten op dictators en
verwoestingen in onze wijk om alledaagse
straatfoto’s te gaan maken.
Ga naar buiten en neem uw straat op de
korrel (liefst voordat alle daken bedekt
zijn met die lelijke maar broodnodige
zwarte zonnepanelen). Over 75 jaar is een
stukjesschrijver u dankbaar!

OPROEP:
EERSTE STENEN

Met mijn Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in
Arnhem probeer ik (Theo Brink) ook bijzondere
eerste stenen op te sporen. Om die reden ben ik
op zoek naar mooie eerste stenen in, in dit geval,
de wijk Alteveer / Cranevelt.
Het gaat mij om eerste stenen van vóór 1960 en
de steen moet vanaf de straat zichtbaar zijn.
En er moet meer op staan dan alleen het jaartal.
Een mooi voorbeeld is de eerste steen in de
Händelstraat bij huisnummer 10 (zie de foto).
Maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn.
Mocht iemand er nog meer weten, het mogen
trouwens ook bijzondere herdenkingsstenen zijn,
dan hoor ik het graag!
Dank en groet,
Theo Brink
Oprichter en bestuurder van de
Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem
www.arnhemsekunst.com

YOGA GROEP

CRANEVEER

Sinds september 2019 is de yoga groep Craneveer
van start gegaan.
Deelnemers zijn 55+ en de docente is Irene Antoniesen
De yoga wordt op een rustige manier beoefend, zodat
spanningen losgelaten kunnen worden en er ruimte en rust
kan ontstaan in je lichaam.
De oefeningen zijn aangepast aan de mogelijkheden van de
deelnemers en bestaan uit ademoefeningen, bewegelijke en
statische oefeningen.
Door de oefeningen wordt het contact met je lichaam
versterkt en kun je tot een diepere ontspanning komen.
Informatie over mij is te vinden op mijn website:
www.yoga-en-spel-arnhem.nl

Tijd en locatie:
Donderdagmiddag van 15.45 -16.45 uur
In de recreatiezaal van Craneveer op de Viottastraat
Kosten: 90 euro van oktober t/m december
Proefles is gratis
Aanmelden kan bij: Irene Antoniesen tel. 06-40 455 995

Denk je er wel eens over om wat aan je gezondheid te gaan doen?

Kom fitnessen
bij Life in Motion!

Leven is Bewegen! Sport en Fysiotherapie onder één dak
Bel : (026) 389 35 00 - Oremusplein 58-60 Arnhem - www.lifeinmotion.nl
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Even voorstellen, mijn naam is
Eddy Allefs, 60 jaar en oud bewoner
van Cranevelt. Ik ben geboren in
de Berliozstraat en heb in Arnhem
gewoond tot 1989. In dat jaar ben ik
naar Brabant verhuisd en daar woon
ik nog steeds. Mijn ouders zijn tot
hun overlijden in de Berliozstraat
blijven wonen en ik kwam daarom
tot begin 2021 in de weekends nog
regelmatig in de wijk en las dan bij
mijn ouders de Craneveer. Die lees
ik nog steeds, maar nu digitaal.
Zo blijf ik toch nog verbonden met
de wijk waar ik een fantastische
jeugd heb gehad.
Ik ben dus na 1989 nog jarenlang
een parttime Cranevelder geweest .
Ik zag hoe de wijk sinds mijn jeugd
veranderde.
Maar ook dat sommige dingen nog
altijd zijn als in mijn jeugd.
Wat gebleven is, is het groene karakter
van Cranevelt. Veel van de bomen
die er nu staan, stonden er ook al in
mijn jeugd. In de plantsoenen stond
toen als onderbegroeing Amerikaanse
vogelkers. Inmiddels tot invasieve
exoot bestempeld, en jaren terug al
vervangen door laurier en taxus. Van
de jonge en buigzame takken van
de vogelkers maakten we in onze
jeugd bogen om met pijl en boog
te kunnen schieten als we “cowboy
en indiaantje” speelden. Dat laatste
zal vast ingegeven zijn door de TV
serie Bonanza die in onze jeugd erg
populair was.
Wij speelden veel in de plantsoenen
en bossen in de wijk, we bouwden er
bijvoorbeeld hutten. Speeltoestellen
waren er in onze jeugd niet, en pas

heel veel later stonden die op de
speelplaats bij de Emmausschool. Daar
hebben onze eigen kinderen dan weer
op gespeeld als we bij opa en oma op
bezoek waren.
Wat we ook deden is schatkisten
begraven in bos of plantsoen, meestal
houten sigarenkistjes afkomstig
van mijn opa die een tijdje op de
Kluizeweg woonde. Bij die schatkist
maakten we dan een nogal cryptische
kaart, en dan was het de bedoeling
dat een ander groepje kinderen met
die kaart de schat zou gaan zoeken.
Voetballen deden we ook veel, en
dat deden we op het pleintje in onze
straat. Op de grasvelden bij de diverse
flats aan de Kluizeweg, en die van het
Oremusplein was het voor kinderen
niet toegestaan om te spelen.
De deuren van de garageboxen deden
dienst als doel, en gelukkig stonden
er nog geen auto’s midden op het
pleintje geparkeerd zoals vandaag
gebruikelijk is.
Dat we een veld hadden waar de
doelen niet tegenover elkaar stonden
en dat het veld helde omdat de wijk
op een helling gebouwd is deerde ons
totaal niet.
Verstoppertje spelen was ook
populair, verstopplaatsen genoeg in
het groen. Als er in de winter sneeuw
lag, mocht je wel met je slee op het
grasveld bij het Oremusplein spelen.
Vanaf de plaats waar nu huizen
staan aan de Mendelssohnlaan kon
je op gras en met de helling van de
Mendelssohnlaan naar beneden met
je slee. Een alternatieve locatie maar

PIANOSTUDIO FERMATE
Van Lawick van Pabststraat 5 - Arnhem
www.willemijnvanrijn.nl
pianolessen voor kinderen en volwassenen

026 - 44 27 354

06 - 23 762 033

OPGROEIEN
IN CRANEVELT
IN DE JAREN
ZEVENTIG
EDDY ALLEFS

kleiner en steiler was de hoek waar
Loospad en Viottastraat bij elkaar
komen. Craneveer, de gymzalen, en
de school voor bijzonder onderwijs
(die vroeger St Joris heette) waren
er nog niet, die hebben we allemaal
zien bouwen. Waar de school nu staat,
was een klein stukje bos dat liep van
de Peter van Anrooylaan tot aan het
Loospad.
Wat ook gebleven is zijn de dierentuin
en het Openluchtmuseum.
Daar is binnen en buiten de hekken
van alles veranderd maar ook veel
hetzelfde gebleven. Ik heb zelf niet
meer meegemaakt dat de ingang van
het museum nog aan de Schelmseweg
was. Bezoekers parkeerden er tussen
de bomen aan de drukke weg, hoorde
ik altijd van mijn ouders.
De ingang van de dierentuin was
in onze jeugd nog wel aan de
Schelmseweg. Er lag een groot
zebrapad, en in het bos naast de twee
flats werd geparkeerd. Bij het zebrapad
in het bos stond jarenlang een houten
keet waar een dame (genaamd Jans)
ijsjes verkocht. Heerlijke bekertjes
roomijs van Davino, of een 'raketje'.
Dat waterijsje bestaat al sinds 1962 en
is er nu nog steeds.
Over zaken gesproken die niet
veranderen !
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THEATERSPORT:
GEEN BRUG TE VER
In september 2018 speelde de
theatersportvereniging Spons and Roses met
Michiel van de Steen op het Oremusplein
tegen Geen Brug te Ver met Ruud van Schaik
en Willeke Rauwers. Het was een prachtige
middag en smaakte naar meer.
Helaas gooide corona roet in het eten.
Maar we mogen weer!! En wel op 15 oktober
Recreatiezaal Craneveer. Inloop 19.30.
Kosten 7,50 incl. 2 drankjes.
We hopen dat u weer komt genieten.
En voor wie nu denkt: Theatersport, wat is dat?
Theatersport is een vorm van improvisatie
theater.
Aanmelden kan via:
info@geenbrugtever.nl

VERKEER

Foutparkeerder van de maand
Foto ingestuurd door een wijkbewoner, eind juli 2022.
Toelichting inzender:
‘Een bijzondere plek om te parkeren aan de Oude Kluizeweg.
Precies in de bocht naar de parkeervakken voor de flat. Soms
staat deze auto zelfs gewoon ruim op de weg in de bocht.’

in de
wijk!

Wat betreft ons, de verkeerscommissie, een duidelijk
voorbeeld van hoe het niet moet. Vervelend, onnodig en in
de weg staand 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

Lisztstraat eenrichtingsweg
Op verzoek van een grote meerderheid van de bewoners
van de Lisztstraat is deze weg een aantal weken geleden
eenrichtingsweg geworden.
Bij navraag blijkt dat de mensen daar in het algemeen positief
over zijn. Wel zeggen sommigen dat er nog wel eens auto’s
nog steeds van de verkeerde kant de weg inrijden.
Een van de tegenstanders van deze verandering zegt:
‘het went’.
Al met al een goede ingreep, denken wij.
Namens de verkeerscommissie,
Michiel Spee
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D Houwer

Onderhoud- & Renovatiebedrijf

woning | kantoor | beveiliging

Specialismen
> Electrotechniek

O o k vo o r a l uw
K l e d i n g re p a r a t i e e n
H e r s t e l we r k z a a m h e d e n !

> Installatietechniek
> Timmer & Bouw
> Dak, Dakramen & Zinkwerk
> Slotenservice
> Riolering
> Isolatie

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:

VAN PARTICULIEREN, ZORGINSTELLINGEN,
BEDRIJVEN TOT EN MET HOTELSERVICE!

> Woning Ergonomisch Aanpassen
> VvE Onderhoud
> Studentenhuizen Onderhoud

www.houweronderhoud.nl

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




SERVICE AAN HUIS

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

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.
Marieke van Eeden
• Gediplomeerd leerkracht
• Remedial teacher
• Autisme specialist

• Bijlessen in diverse vakken o.a. Rekenen, Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Waterbergseweg 3 - 6815 AL Arnhem
06 44 760 888

www.m75.nl
info@m75.nl

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

Kamerkoor NOMEN NESCIO
repeteert in CRANEVEER
Kortgeleden verscheen in dit
magazine een oproep van ons
koor Nomen Nescio voor nieuwe
leden – en nu zijn wij erg blij dat
wij op de woensdagavonden de
recreatieruimte van Craneveer
mogen gaan gebruiken voor onze
repetities. Een goed moment om
ons wat uitgebreider voor te stellen,
als nieuwe “bewoner” in de wijk.
Nomen Nescio is in 1981 rond de Kerst
opgericht als een projectkoor. De
christelijke signatuur hebben we voor
wat betreft de muziek altijd in stand
gehouden. Ons repertioire bestaat
vooral uit geestelijke muziek, maar een
uitstap naar wereldlijk repertoire op
zijn tijd vinden we ook erg leuk:
zo blijven we ons ontwikkelen.

naar, het beste uit het koor én uit de
muziek te halen. Maar wat we als koor
ook erg belangrijk vinden is, dat we
het gezellig hebben onder elkaar.
Dat geven we dan een extra zetje op
bijvoorbeeld een koordag. Dan wordt
weliswaar flink gerepeteerd, toch is
er ook volop ruimte voor onderling
contact, onder het genot van een
rijke lunch, met door de leden zelf
gebakken of gekookte recepten
die dan naderhand weer gretig
uitgewisseld worden.
Je bent van harte welkom om op de
woensdagavond te komen luisteren,
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en liever nog, meezingen. Want we
zijn nog steeds op zoek naar verdere
versterking, met name in de sopraanen de tenorpartij. En het is ook
gewoon leuk dat wij als koor kennis
kunnen maken met de mensen in de
buurt waar we nu ingetrokken zijn.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met
Marja Stoter, onze dirigent:
06-111 635 29 of
marjastoter@live.nl.
Of met Ingrid ten Feld, onze secretaris:
06-555 741 22 of
koornomennescio@gmail.com.

Onze leden komen uit allerlei
geledingen van de samenleving en
van binnen en buiten Arnhem.
Eerder hebben we ook al jarenlang
gerepeteerd in deze wijk: in het
Noorderhonk aan de Sweelincklaan
totdat dit gebouw moest worden
afgebroken.
Vanaf de oprichting is Marja Stoter
onze dirigent. Zij streeft er vanuit
haar professionele achtergrond van
piano-/zangdocent en koordirectie

Nomen Nescio in concert:
“Kleuren van de Nacht” in 2018

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51 - 6815 BL Arnhem
026 37 07 535

Lever uw recepten in bij
Drogisterij Alteveer. Uw medicijnen zijn hier
ook af te halen of worden op verzoek thuis bezorgd.

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

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

• Buiten ons drogisterij assortiment ook PostNL Pakketpunt
• Bij Bewustwinkelen.nl bestelde artikelen
•
•

kunt u bij ons afhalen en betalen
CEWE Directfoto’s afdrukken
en nog veel meer...
Loop gerust eens binnen!
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De R is weer in de maand
De R van recepten !
Het kan een mooie nazomer zijn, maar met de R weer in de maand,
kan het ook heerlijk Regenen, hagelen of stormen. De herfst is in
ieder geval hèt seizoen om weer zelf in de keuken te Rommelen.
De herfst is het jaargetijde dat volop warme smaken brengt. Warme
sauzen, kruidige cake en koekjes, specerijen, appels en chocolade…
Ovenschotels met kaas, pasteitjes van bladerdeeg, pompoensoep en
gebakken paddenstoelen. Laat die lange avonden maar komen…
Probeer deze Recepten maar eens!

Warme appelcrumble Bereidingswijze:
Deze appelcrumble maak je van
onder andere appels, rozijnen en
overheerlijk witbrood. Zo lekker,
die moet je proeven!

Ingrediënten

• 2 sneetjes oud witbrood zonder
korst
8
• gemberkoekjes
• 6 stevige appels
•100 ml appelsap
•100 gram rozijnen
• 2-3 eetlepels vloeibare margarine

Schil de appels, snijd ze in stukjes
en breng ze in een pan aan de
kook met het appelsap en de
rozijnen. Kook de appels in 10-15
minuten zachtjes gaar. Roer het
geheel tot een grove compote.
Verkruimel de sneetjes brood
in de keukenmachine en maal
daarna de gemberkoekjes in
de keukenmachine tot een grof
kruimelig mengsel. Meng het
broodkruim en de margarine
erdoor.

Hartige minimuffins

Muffins kunnen eigenlijk altijd.
Maar heb je al eens hartige
minimuffins geprobeerd?

Ingrediënten

•100 gram kaasvlinders (kaasbladerdeegkoekjes)
100
• gram zelfrijzend bakmeel
• 50 gram geraspte belegen kaas
• 50 gram ham, fijngehakt
• 1 bosuitje, in dunne ringetjes
• 1 eetlepels verse Italiaanse
kruiden, fijngehakt
1
• ei
• 100 ml melk
• Muffinvorm met holtes van
3-4 cm

Schep de compote in vier
ovenvaste eenpersoons schaaltjes
en strooi de kruimels erover.
Schuif de schaaltjes 15 cm onder
een hete ovengrill en laat het
kruimellaagje in 2-3 minuten
knapperig en goudbruin worden.
Lekker met vanillevla of ijs.
Voor 4 personen.

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200°C.
Maal de kaasvlinders fijn in de
keukenmachine of doe ze in een
plastic zak en maak ze fijn met een
deegroller.
Meng in een kom de fijngemaakte
koekjes met het zelfrijzend
bakmeel, de geraspte kaas, ham,
bosui en Italiaanse kruiden.
Breek het ei erboven en roer de
melk erdoor.
Blijf roeren tot het een stevig
beslag wordt.
Vet de holtes van de muffinvorm in
en schep het beslag erin.
Bak de muffins in het midden van
de oven in 25 minuten goudbruin
en gaar.
Voor 12-18 stuks.
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Autodelen en je huishoudboekje
Eén manier om geld te besparen voor
velen is om de tweede (of eerste) auto
weg te doen, en te gaan autodelen.
Dat kan op veel verschillende
manieren. In onze wijk zijn er drie
opties:
Greenwheels (één rode
benzinewagen, beschikbaar aan de
Cattepoelseweg,
www.greenwheels.nl)
SnappCar (jammergenoeg nog
maaréén auto in de wijk, maar
verschillende wagens beschikbaar in
de omgeving, www.snappcar.nl)

Bij al deze vormen heb je géén
omkijken meer naar die auto voor
de deur. Geen verzekering, geen
bijtelling, geen wegenbelasting,
geen APK, geen onderhoud, geen
onverwachte reparatiekosten.
Ja, je moet af en toe even plannen.
Maar de ervaring leert (zie hieronder
het verhaal van David en Sharon)
dat er eigenlijk altijd wel een auto
beschikbaar is.

We Drive Solar (drie elektrische
auto’s in onze wijk,
www.wedrivesolar.nl/arnhem)

We durven het bijna niet te zeggen
Maar het is zover, we hebben in onze
wijk nu ook de eerste We Drive Solar
laadpaal. Op de Cattepoelseweg is
nu de vaste standlocatie van twee We
Drive Solar auto's. De straat is daar ook
klimaatbestendig gemaakt om het
water op te vangen in een grindbak.

MyWheels (heeft begin dit jaar de
wagen hier in de wijk weggehaald,
maar is beschikbaar elders in
Arnhem, www.mywheels.nl).

Ervaring spreekt: de auto weg
Een lege oprit, en een nieuwe app
op de telefoon: we zijn helemaal
overgestapt naar elektrisch

deelvervoer. Met tien We Drive Solar
auto’s in Arnhem Noord (met meer
wagens op komst), waarvan drie in
onze wijk, gaan David en Sharon
ervoor.
De eerste weken ervaring leren dat het
goed te doen is. “Voor dat tripje naar
de stad merk ik dat ik nu toch sneller
de fiets pak”, verteld David, “Maar als ik
echt een auto nodig heb, kan ik altijd
last minute wel een auto vinden, en
meestal in de wijk”.
Goed te weten dat uitbreiding van het
wagenpark van We Drive Solar eraan
komt. Alleen als je de auto meer dan
een paar uur nodig hebt, is het handig
minimaal een dag van tevoren te
reserveren. Zeker als je de auto meer
dan een paar dagen wilt gebruiken,
bijvoorbeeld op vakantie. Sharon
vertelt: “Ja, we gingen naar Kassel in
Duitsland voor een week. Het was
erg comfortabel, en alles meegeteld
goedkoper dan met een eigen
benzine-auto”. Alhoewel zij het niet zo
bont maakten als Marije uit Utrecht.

En of je met een We Drive Solar
auto op vakantie kan!
Marije en haar gezin met drie kinderen
(én aanhanger) ging vier weken op
vakantie met een auto van We Drive
Solar. Daar ging (achteraf bezien) veel
onnodige stress aan vooraf.
Lees interview www.wedrivesolar.nl/
actueel/volledig-opgeladen-terugvan-vakantie

Deelauto's laadpaal
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Wilterg
u uw
veranderen
of wilt
u afvallen?
Sommige
mensen komen
Wij zijn
blijleefstijl
met onze
uitbreiding.
Veerkracht
Sport,
op Beethovenlaan
70. in
Bekijk
de mogelijkheden
voor
fitness of Personal
onze website te
aanmerking
om vanuit de
basisverzekering
het 2Training
jarig GLI op
leefstijlprogramma
www.fysiotherapieveerkracht.nl
of Facebookpagina
of voor
bel voor
informatie.
volgen voor een gezonde regelmaat
in het leven. Kijk
meermeer
informatie
op
www.fysiotherapieveerkracht.nl of bel de praktijk 026-44 33 252
U kunt
kunt bij
bij ons
ons terecht
terecht voor:
voor:
U
Manueletherapie,
therapie, Geriatriefysiotherapie,
Geriatriefysiotherapie, Hydrotherapie,
Claudicationet,
Manuele
Hydrotherapie, Looptraining
Looptraining Claudicationet,
Behandeling
van
oorsuizen,
NAH,
GLI Longen Longen Oedeemfysiotherapie.
Behandeling
van
oorsuizen,
NAH,
en Oedeemfysiotherapie.
Voor
Voor meer informatie kunt
kunt uu contact
contact opnemen
opnemen met:
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

Advertentie

COLUMN ACUPUNCTUUR:
Nu we de zomer achter de rug hebben en
de dagen weer wat korter worden begint
de natuur zich ook weer terug te trekken.
Waar het voorjaar en de zomer als Yange
jaargetijden gezien kunnen worden
waarin alles tot bloei komt, behoren de
herfst en de winter tot het Yinne. Alles
komt tot rust en koelt letterlijk maar ook
figuurlijk af. De blaadjes vallen van de
bomen, het wordt donkerder.
Dat kan er bij een aantal mensen toe leiden
dat ze zich minder energiek gaan voelen,
wat somberder worden en ook de behoefte
krijgen zich terug te trekken. Bij sommigen
ontwikkelt dit zich zo sterk dat er sprake is
van een depressie.
In de blogs op mijn website heb ik het wel
eens over de emoties en de koppeling
daarvan aan de organen. Soms heeft je
systeem moeite met de omschakeling
tussen Yinne en Yange periodes en activiteiten. Dat kan met de seizoenen zo zijn,
maar ook bijvoorbeeld met dag en nacht,
dat leidt dan tot slaapproblemen.
Om de disbalans die hieruit voortkomt te

DE NAJAARSBLUES
herstellen is het goed om mee te bewegen
met de seizoenen en geen activiteiten te
ontplooien die niet passend zijn op dat
moment. Bijvoorbeeld proberen af te vallen
in het najaar is niet zo’n goed idee. Van
nature is dat juist een periode om reserves
aan te maken. Weer een disbalans erbij!
De disbalans kan ook in je lichaam zitten,
door interne blokkades kan het zo zijn dat
je energie niet goed stroomt waardoor je
niet goed mee kan gaan in veranderingen.
Acupunctuur kan je helpen dit proces in
goede banen te leiden. In de loop van
duizenden jaren is een goed begrip
opgebouwd van wat het lichaam op welk
moment nodig heeft.
Wat ook niet meehelpt bij een najaarsblues
is het idee dat afvallende blaadjes en een
zich terugtrekkende natuur een associatie
met dood en verval oproept. In mijn ogen
wordt in de herfst juist de fundering gelegd
voor het nieuwe leven van de volgende
lente. De blaadjes worden compost,
planten en bomen brengen hun energie
veilig in wortels en knollen onder de grond
om in de lente weer te kunnen knallen!

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

COLUMN
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VAN WIJKEN WETEN

De tijd dat er 3x daags post
bezorgd werd, ligt al weer enige
tijd achter ons; we moesten
wennen aan1x per dag en nu
mag je al blij zijn dat er op
dinsdag, donderdag, vrijdag of
zaterdag nog iets 'in de bus rolt'
of 'op de mat ploft'.
Dit geheel conform de
fungerende Postwet die de
bezorging regelt.

JOHANNES KON

Zover ik mij kan herinneren, staat er
op Alteveer altijd al een brievenbus bij
mijn voormalige kleuterschool (1951 1954) aan de Sweelincklaan.
De bus op het Beethovenplein is nu
waarschijnlijk het drukstbezocht,
want wie stopt er nog post in de bus
op het eind van de Cattepoelseweg
- op schootsafstand van ziekenhuis
Rijnstate, waar tijdens openingstijden
ook een brievenbus te vinden is?
't Cranevelt moet het (na verdwijnen
van de brievenbus Ockeghemlaan
hoek Ed. van Beinumlaan) doen
met die achter het voormalig
postagentschap op het Oremusplein
en die aan de Kluizeweg tegenover de
appartementencomplexen.
En nee, ik was de brievenbus bij de
eindhalte van lijn 3 bij Burgers' Zoo
absoluut niet vergeten!
Postcode 6815 is mede
te danken aan wijlen mijn
partner K.
Zij werkte in Arnhem op
het 'EKP' (1 van de toen 12
expeditieknooppunten (nu
nog 6) in Nederland, aan de
Johan de Wittlaan (zeg wijk 't
Broek).

Samen met haar ploegde ik toen de
te verschijnen rode boeken door op
inconsistenties (wie heeft er nog zo'n
fameus boekwerk met 2 aanvullingen
in bezit ?).
Arnhem was één van de weinige
plaatsen in Nederland waar je op basis
van de gebiedscodes 1,2,3,4 en de
bijbehorende wijkcodes 1 t/m 9 op
aparte verkeersborden de weg kon
vinden naar een (on)bekende straat,
mits je de postcode van het gezochte
adres wist natuurlijk.
En in Arnhem begint alles met 68.
De borden werden alweer afgeschaft
ver voor de komst van de 'TomTom'.
Waar begint en eindigt '6815' ?
Ik laat het nog weten :
Burgers' Zoo en alles ten noorden
van de Schelmseweg hoort er niet
bij, want is '6816', maar gelukkig is
Moscowa wel weer 6815.
Johannes - voormalig postbode

Blad1
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TACOYO:
De leukste groepstraining op Muziek

alle voorkomende
dak werkzaamheden

KOM 2X GRATIS meedoen!
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

IN ARNHEM NOORD EN ZUID
– dinsdag 18.45 uur
* gymzaal Viottastraat
– donderdag 19.15 uur
* gymzaal Piramide

't Anthonie 50 - 69 32 JN Westervoort
Tel. 026 - 78 56 130 / Mob. 06 51 164 851
www.bdto.nl

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

www.tacoyoarnhem.nl
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Colofon

Activiteitenschema

Redactie Wijkblad Craneveer
Anne Melse • Advertenties
Mozartstraat 4 • 06 -21 89 24 10

Marcella Kerner • Redactielid
Kluizeweg 126

Ryklof Wander • Redactielid
Loospad 9 • 026 - 445 26 07

CRANEVEER

14.00 - 16.30 uur
Biljarten
19.00- 20.15 uur
Keep Fit
Maandag
			
19.30 - 21.30 uur
Tafeltennis
20.00 - 21.30 uur
Badminton

Recreatiezaal
Gymzaal beneden/
Recreatiezaal
Gymzaal beneden
Gymzaal boven

Sandra Pluim • Redactielid en logistiek
Viottastraat 3 • 06 - 49 39 01 98

Cindy Steegs • Redactielid
06 - 4450 43 37

Nico Heimans • Vormgeving

Dinsdag

09.30 - 12.00 uur
12.30 - 14.00 uur
15.30 - 16.30 uur
20.00 - 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 - 22.00 uur

Biljarten
Kleutergym 1
Kindergym
Zumba
Nomen Nescio (koor)

Recreatiezaal
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal beneden
Recreatiezaal

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

Biljarten
Gymfit 60+
Rustige Yoga*
Volleybal
Badminton

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden
Gymzaal boven

Vrijdag

10.00 - 12.30 uur

Biljarten

Recreatiezaal

Zaterdag

10.30 - 11.30 uur

Zaalvoetbal

Gymzaal beneden

info@nicoheimans.nl

redactie@craneveer.nl

Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Sandra Pluim • Coördinatie
bezorging@craneveer.nl

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

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

Louis Bosman

Bachlaan 15 • 06-26 37 81 38

Ineke Langelaar • Penningmeester
bestuur@craneveer.nl
admin@craneveer.nl (Ledenadministratie)
penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/Cranevelt

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.

Maurice Lankheet • voorzitter

Gymfit 60+ Informatie bij de docent: Jean Replier 06-34 966 350

Monique Steenkamer • secretaris

Rustige Yoga door Irene Antoniesen 06-40 455 995 of e-mail: I.antoniesen@upcmail.nl
en informatie op www.yoga-en-spel-arnhem.nl

06 -14 40 80 66

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

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.

Ryklof Wander
026 - 445 26 07

Werkgroepen
Verkeer & Parkeren
verkeer@craneveer.nl

Stichting Buurtfabriek
info@onzebuurtfabriek.nl

Rijnstate

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.

rijnstate@craneveer.nl

Betalen van contributie

Coöperatie Duurzaam Craneveer

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.

info@duurzaamcraneveer.nl

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

Vertrouwenscontactpersonen:

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).
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