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Het gras bij de buren… Spokentocht

'Sloopflat'    moet er nu echt  aan geloven...



Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08:00 - 20:00 uur
Zondag    12:00 - 18:00 uur

Zaterdag 24 dec.  08:00 - 17:00 uur
Eerste kerstdag gesloten
Tweede kerstdag open 12:00 - 17:00 uur
Oudjaarsdag open  08:00 - 17:00 uur
Nieuwjaarsdag gesloten

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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Uiterste aanlever datum voor 
kopij is 9 januari 2023

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende 
nummer aan: 
redactie@craneveer.nl

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

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.

De volgende Craneveer  (50-3) 
verschijnt 29 januari 2023

•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’

Dinsdag 6 december
19.30 - 21.30 uur
Buurtfabriek repareert
Recreatiezaal Craneveer

Dinsdag 13 december
20.15 - 21.30 uur
Openbare vergadering Wijkraad
Recreatiezaal Craneveer

Zaterdag 17 december
Kerstmarkt Schaarsbergen
       bij de kerk in Schaarsbergen

Zaterdag 17 december
20.00 uur
Buurtquiz
Recreatiezaal Craneveer

Zondag 25 december
10.00 - 11.30 uur
Kerstbrunch en Kerstverhaal
Buurtfabriek

Donderdag 29 december
16.00 - 19.30 uur
Samen Koken
Buurtfabriek

Vrijdag 30 december
11.00 - 13.00 uur
Oliebollen bakken
Buurtfabriek

Dinsdag 3 januari
19.30 - 21.30 uur
Buurtfabriek repareert
Buurtfabriek

Maandag 9 januari
20.15 - 21.30 uur
Openbare vergadering Wijkraad
Recreatiezaal Craneveer

Donderdag 26 januari
16.00 - 19.30 uur
Samen Koken
Buurtfabriek

2022, het jaar dat anders werd dan alle andere jaren

We zijn bijna aan het einde van het jaar 2022. Een jaar dat anders werd dan 
alle andere jaren. Het jaar begint nog steeds met corona als hoofdonderwerp. 
Niet veel later valt Rusland Oekraine binnen en dat merken we allemaal. 
Grensoverschrijdend gedrag krijgt allerlei betekenissen en treft meer mensen 
dan we denken. Nog niet zo lang geleden overlijdt s ‘werelds langstzittende 
koningin, Queen Elisabeth en is de gasprijs zo hoog, dat een crisis inzet.

Ook mooi nieuws? Jazeker! We halen als Nederland 17 medailles op de 
Olympische Winterspelen, het einde van de coronapandemie is in zicht en de 
najaarsgolf van het virus is voorbij. En misschien worden we deze maand wel 
Wereldkampioen Voetbal.

Het jaar heeft ons voor veel uitdagingen gesteld. Maar als we er iets van 
hebben mogen leren, is het dat alles uiteindelijk om gezondheid, vrijheid en 
het samenzijn met je naasten gaat. Laten we die waarden koesteren in deze 
decembermaand!

Het was zo’n mooi jaartal. En we keken er reikhalzend naar uit. Maar 2022 
zal voor veel mensen de geschiedenis ingaan als een onverwacht moeilijk 
jaar. Omdat vrijheid of onze gezondheid werden aangetast door het lang 
duren van COVID-19 en omdat de wereld door verschillende redenen op zijn 
grondvesten schudt. 

Wellicht vier je december dit jaar meer ingetogen dan anders. Omdat je 
geliefden moet missen, omdat je kosten enorm gestegen zijn of wellicht 
je inkomen niet meer gegarandeerd is. Ook binnen de muren van je eigen 
huis kun je er echter een mooi feest van maken! December gaat uiteindelijk 
immers niet over overvloed en uiterlijkheden; het gaat over warmte en je 
geborgen voelen – het liefst samen met de mensen die je graag ziet. 

Deze Craneveer gaat ook over de maand januari. Voor velen een donkere 
maand. Dus houd je naasten in de gaten. Een klein gebaar kan al het verschil 
maken.

Namens de gehele redactie: We wensen je veel gezelligheid de komende 
maanden en voor het nieuwe jaar bovenal een goede gezondheid!

Met frisse wintergroeten,
Sandra Pluim

p.s. Onze bezorgers komen later deze maand nog langs om je persoonlijk de 
beste wensen over te brengen.

AgendaVan de redactie

Beethovenlaan 61 - 63  Arnhem 
Tel  026 44  26  720
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Van het Bestuur
Het bruist weer! We gaan als Craneveer 
op naar ons 50-jarig jubileum. 
De feestweekenden in september 
2023 gaan steeds meer vorm krijgen. 
Alle weekenden in september – en dat 
zijn er volgend jaar vijf – organiseren 
we activiteiten. Voor jong en oud, 
ontspannend en wat meer 
inspannend, feestelijk, maar ook 
leerzaam op z’n tijd. 
In iedere Craneveer worden er meer 
‘tips van de sluier’ opgelicht over het 
precieze programma. 

Eind oktober was er een fantastische 
spokentocht. Het startpunt hiervoor 
was de blokhut aan de Wolflaan, een 
mooie locatie om het vanaf daar te 
laten spoken. De acteurs hebben 
zich weer van hun beste kant laten 
zien. Tijdens de wandeling kwamen 
de deelnemers langs zo’n 12 acts die 
niet zelden leidden tot hard gegil en 
ingehouden adem. De schmink, de 
uitdossing: het was allemaal top! Na 
afloop hebben zich al gelijk nieuwe 
acteurs gemeld voor een volgende 
keer, dus dat belooft wat.

Er zijn ook wat kleinere activiteiten 
geweest. Op vrijdag 11 november 

mochten de kinderen weer 
St. Maartenliedjes zingen bij de 
deuren in ruil voor wat lekkers. 
Traditioneel staan we vanuit Craneveer 
bij de Coop met glühwein en warme 
chocolademelk. En sinds enkele 
jaren doet de Buurtfabriek ook 
mee, waardoor er door de hele wijk 
kinderen lopen. Met ook dit jaar weer 
dank aan de Coop.

Eind november was er weer een bingo 
in Craneveer. Zowel voor jong en oud 
leuk om aan mee te doen. Even een 
gezellige middag buitenshuis met een 
hapje, drankje en een spelletje. Het 
leuke is dat deelnemers aan eerdere 
bingo’s regelmatig weer prijzen 
inleveren voor een volgende keer. En 
dit keer hadden we – geheel passend 
bij de  komende maand – ook wat 
lekkernijen als prijzen. 

Verder hebben we begin oktober 
een Algemene Leden Vergadering 
gehouden. De groepen zijn weer 
gestart met enthousiaste deelnemers. 
Fijn dat we qua deelnemers weer op 
het niveau zitten van voor corona. De 
contributies voor de diverse sport- en 
spelactiviteiten kunnen we dit jaar 

gelukkig gelijk houden aan afgelopen 
jaar. Kom dus gerust langs voor een 
proefles. Verder is tijdens de ALV meer 
verteld over de feestweek, zijn de 
financiële stukken goedgekeurd, is 
decharge aan het bestuur verleend en 
hebben we de begroting voor komend 
jaar vastgesteld. En: we hebben maar 
liefst twee nieuwe bestuursleden! 
We zijn heel blij met de komst van 
Cindy te Boome en Petra Harmsen 
in het bestuur, zij vormen een mooie 
aanvulling. Op de volgende bladzijde 
stellen zij zich voor. Tot slot nog een 
persoonlijke noot over de ALV... 
Tot mijn verbazing blijk ik alweer tien 
jaar in het bestuur te zitten. In eerste 
instantie zonder functie. Al snel deed 
ik echter de ledenadministratie en 
inmiddels ben ik daarbij ook alweer 
een aantal jaar voorzitter. Voor Marjan 
was dit reden om aan de leden voor 
te stellen om mij tot erelid van de 
vereniging te benoemen. Nu ben ik 
niet vaak met stomheid geslagen, 
maar op dat moment toch wel. Dank 
voor deze eervolle benoeming.

We zitten alweer begin december. 
Zoals het er naar uitziet wordt er deze 
maand nog een quiz georganiseerd 
door een aantal wijkbewoners die 
gehouden wordt in de recreatiezaal. 
Als we vooruit kijken naar de komende 
maanden, dan roep ik u bij deze alvast 
op om zondagmiddag 8 januari in 
de agenda te blokken. We gaan die 
middag weer een Nieuwjaarsborrel 
houden. Wij nodigen jong en oud 
hierbij van harte uit om onder het 
genot van een hapje, drankje en 
muziek met elkaar een toast uit te 
brengen op het nieuwe jaar. Ook zijn 
we aan het kijken of we vanaf begin 
volgend jaar een aantal weken een 
‘bootcamp’ kunnen organiseren, maar 
daarover later meer. 

Voor nu wensen wij u een fijne 
decembermaand en graag tot 8 
januari.

Namens het bestuur
Sylvia Kortenraij

Elke maand spreken we met 
de gemeente over diverse 
onderwerpen waaronder Verkeer/
parkeren, Rijnstate, Duurzaam, 
Groen en de nieuwbouw-
ontwikkelingen zoals nu de 
voorgenomen nieuwbouw van 
De Zyp. Veelal zijn ook raadsleden 
aanwezig bij onze vergaderingen.

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. 

Toekomst Parkweg
In opdracht van de gemeente is 
afgelopen maanden een parkenvisie 
opgesteld voor Park Sonsbeek/
Zypendaal/Gulden Bodem. Als 
wijkraad zijn we hier niet actief bij 
betrokken geweest. Door betrokkenen 
zijn we gewezen op de conceptversie. 
De visie oppert de suggestie -in de 
vorm van een advies- om de Parkweg 
af te sluiten voor autoverkeer. 
Vanuit de wijkraad hebben we bij 
de gemeente melding gemaakt dat 
afsluiten mogelijk tot veel commotie 
leidt onder onze wijkbewoners en dat 
we pleiten voor heldere communicatie 
rondom dit advies. Uit een gesprek 
met Robin Driessen komt het 
volgende naar voren:
lHet rapport wordt met de
    ingekomen opmerkingen en
    bezwaren definitief gemaakt;
lNog dit jaar wordt de visie ter
    besluitvorming voorgelegd aan het
    College;
lMocht het College het advies m.b.t.
   de Parkweg overnemen, dan volgt
    een verkeersbesluit;
lTegen dit besluit is bezwaar en
    beroep mogelijk.
Als het zover komt, zullen we ons als 
wijkraad beraden over onze rol. Een 
mogelijke rol zou het organiseren 
van een bewonersavond kunnen zijn. 
We zullen nimmer een standpunt 
innemen zonder de wijkbewoners te 
raadplegen.

Nieuwe Goede Buren 
convenant getekend
Maandag 26 september is eindelijk 
een nieuwe samenwerking tussen 
Rijnstate en de Wijkraad officieel van 
start gegaan. In het Goede Buren 
convenant zijn afspraken opgenomen 
over het contact tussen beide partijen 
en de regels waar Rijnstate zich aan 
moet houden om overlast in de wijk 
te minimaliseren. Het convenant is te 
lezen door de QR code hieronder te 
scannen met uw telefoon of tablet.

Nieuw in de samenwerking is de rol 
van een relatiebeheerder. Charlene 
Zitter, projectleider Facilitair Bedrijf 
Rijnstate, is de vaste contactpersoon 
voor de Wijkraad. Zij zal omwonenden 
informeren bij mogelijke overlast en 
bouwplannen en helpen bij vragen 
of klachten. Ook zullen wij vanuit de 
werkgroep periodiek overleg hebben 
en houden met haar in het kader van 
een ‘vinger aan de pols’.
Rijnstate, de Wijkraad en de werkgroep 
Rijnstate kijken uit naar een goede 
samenwerking!

Nieuwbouw school 
De Zyp 
Binnen gemeente en schoolbestuur is 
nog niks anders besloten dan dat De 
Zyp een nieuw gebouw krijgt.
 Op welke plek en in welke vorm 
staat nog niet vast. Gemeente en 
schoolbestuur doen nog onderzoek 
voor wat betreft het thema 
‘inclusiviteit’ tussen speciaal- en 
basisonderwijs. Met andere woorden; 
in welke vorm gaat er nauwer 
samengewerkt worden met de 
Klaproos. Dit kan invloed hebben op 

de plek en de vorm van een nieuwe 
school. Omdat de verantwoordelijk 
projectleider van de gemeente is 
vertrokken, is het proces vertraagd. 

Wat we al wel weten is dat we als 
werkgroep/wijkraad mee kunnen 
denken in de toekomstvisie van de 
gehele schoollocatie (dus tot aan de 
Kluizeweg). De afgelopen maanden 
heeft de werkgroep vele gesprekken 
gevoerd met belanghebbenden om 
wensen te inventariseren vanuit de 
wijk. Zo is o.a individueel gesproken 
met de Recreatieve Vereniging 
Craneveer, Buurtfabriek, Duurzaam 
Craneveer, VDZ, Sportbedrijf en 
Rode Kruis. Ook gezamenlijk met alle 
betrokken is een overleg gevoerd 
om te komen tot een gezamenlijk 
gedragen inventarisatie . Dit hebben 
we uitgewerkt tot een drietal 
scenario’s:
lSchool en maatschappelijke
    voorzieningen in één nieuw
    gebouw;
lNieuw gebouw De Zyp en
   maatschappelijke voorzieningen in
   gebouw dat overblijft;
lSchool en voorzieningen
   concentreren aan de Kluizeweg.
De scenario’s zijn alleen goed af te 
wegen als er een integrale visie wordt 
gemaakt op het hele gebied, met een 
vooruitblik voor de komende 
5 tot 10 jaar. Daarvoor is het nodig 
alle mogelijke veranderingen voor de 
komende jaren mee te nemen.

Dit is onderwerp van het 
eerstvolgende gesprek met de 
gemeente en het schoolbestuur. 
Dit zal worden ingepland zodra er een 
nieuwe projectleider is aangesteld. 
Wordt vervolgt dus.

Maurice Lankheet - voorzitter

VAN DE 
WIJKRAAD CRANEVEER



Sinds maart dit jaar loop ik mee met 
het bestuur en tijdens de ALV in 
oktober ben ik officieel toegetreden 
als bestuurslid. Mijn naam is Cindy te 
Boome. Ik ben 43 jaar en geboren in 
Groenlo waar ik tot mijn 21ste heb 
gewoond. 
Na mijn studie Chemische technologie 
heb ik op verschillende plekken 
gewoond en sinds 2006 woon ik 
samen met mijn man in Arnhem. 

In 2010 zijn we aan de Cattepoelseweg 
komen wonen en genieten we van 
de fijne wijk. Om meer in de wijk 

Even voorstellen:
         Cindy te Boome

Mijn naam is Petra Harmsen. Ik loop 
sinds maart mee met het bestuur. De 
reden: Ik wil meer betrokken raken bij 
de buurt. Ik heb al met verschillende 
activiteiten meegeholpen en zo leer ik 
steeds meer mensen kennen.

Sinds januari 2017 woon ik aan de 
Bachlaan. Ik woon er heerlijk en wil 
ook niet meer weg; leuk huisje en 
leuke buren. 
Hiervoor heb ik in het 
Sonsbeekkwartier gewoond en 
daarvoor op andere plekken in 
Arnhem. Ik ben dus een echt "Arnhems 
meisje'

Ik heb jaren in een bloemenzaak 
gewerkt en sinds 19 jaar werk ik vier 
dagen in de week op kantoor aan de 
Apeldoornseweg. Ik ga lopend of met 

Even voorstellen:
         Petra Harmsen

de fiets naar het werk.
Eén dag in de week ben ik oppasoma 
voor mijn twee kanjers van 
kleinkinderen.

Op maandag zit ik bij de damesclub 
Keep Fit. Dat is deels actief en deels 
rustig sporten. Daarna gezellig beppen 
met een kopje thee/koffie en iets 
lekkers. Ik wilde wat meer bewegen 
en de maandag kwam me goed uit. Ik 
heb een goede keus gemaakt,  want 
we lachen wat af. Tevens organiseren 
we zo af en toe een uitstapje. 

O ja, ik ben een creabea, hou dus van 
fröbelen, maar ook van tuinieren, 
wandelen, fietsen, lezen, kokkerellen, 
uitgaan in de vorm van theater, etentje 
of een bioscoop.

geïntegreerd te raken heb ik besloten 
mij in te zetten voor de wijk door 
deelname in het bestuur.

Ik werk sinds begin dit jaar fulltime 
bij het bedrijf HyCC B.V. en houd mij 
bezig met het ontwerpen en opereren 
van Waterstof electrolyse fabrieken 
met als doel waterstof te produceren 
voor de industrie. Duurzaamheid is 
een belangrijk thema in mijn leven en 
ik ben blij dat ik dit ik met mijn werk 
kan deelnemen in de energie transitie.

In het bestuur houd ik mij op dit 
moment bezig met de jubileum 
activiteiten en ik hoop dat het een 
fantastische maand gaat worden. 
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CRANEVEER
 
Zoals u in de vorige Craneveer 
heeft kunnen lezen zullen er in vijf 
weekenden festiviteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud en 
natuurlijk voor hen tussen jong en 
oud……
 
Het eerste weekend, op zondag 3 
september is de aftrap. Tussen 14.00 
en 18.00 uur is er een “self supporting” 
brunch op het Oremusplein.
Medewerking is toegezegd door 
muziek en Theatersport. De laatsten, 
Geen Brug te Ver, traden onlangs nog 
op in Craneveer in een wedstrijd tegen 
Spons and Roses.
Verder zullen historische voertuigen 
(Jeeps) een Hop-On-Hop-Of toer 
verzorgen langs markante punten in 
de wijk alwaar kenners u, onder het 
genot van een drankje, zullen vertellen 
over details bij de locatie.
Tijdens deze middag zal het eerste 
exemplaar van het in voorbereiding 
zijnde boek over de geschiedenis van 
de wijk worden aangeboden aan een 
prominente Arnhemmer. Het boek zal 
daarna gratis worden verstrekt aan alle 
gezinnen in onze wijk(en).
 
Wordt vervolgd!
Namens het bestuur van de 
Recreatieve Vereniging Craneveer,
Cindy, Frank en Louis.

SEPTEMBER
2023

FEESTMAAND 
CRANEVEER!

1973   2023 -  50 JAAR
 -

Meld je aan via www.ArnhemAan.nl/energiecoach of scan de
QR-code. Ook als je zelf als energiecoach aan de slag wil.

bij het verlagen van
het energieverbruik

Vraag de
energiecoach

Ikwil een gratis energiecoach

Ik wil energiecoach worden

De energieprijzen stijgen heel hard. Maak jij je zorgen over de energierekening?

Roep nu de hulp in van een energiecoach, want dat scheelt.

✓ De energiecoach geeft jou tips en advies voor het verlagen van je energieverbruik.

✓ De energiecoach plaatst bespaarproducten in jouw woning t.w.v. 100 euro.

✓ Je kunt gemiddeld honderden euro's per jaar besparen met de energiecoach.

✓Het advies en de bespaarproducten zijn geheel gratis.

We helpen alle Arnhemmers met een laag inkomen. Geheel gratis. Meld je direct aan.

Wil jij bijdragen aan het verlagen van het energieverbruik van huishoudens met een laag

inkomen? Je kunt je aanmelden als vrijwilliger of ZZP’er.

Voor vragen over energiecoach worden, neem contact op via 06-42875830

of info@energiebankregioarnhem.nl. De energiecoach werkt voor de

Energiebank regio Arnhem (www.energiebankregioarnhem.nl).

YogaLibra heeft plannen en 
zoekt ruimte 35-40 m2

Met bijbehorende woning? 
Ook bespreekbaar.

cindy@yogalibra.nl
06-44 504 337
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Kerstbrunch & kerstverhaal
voor iedereen uit de buurt, jong & oud! 
Eerste kerstdag zondag 25 december
10:00-11:30 in de Buurtfabriek

Van harte welkom! 

❖ Neem als het lukt zelf iets lekkers mee voor de brunch
❖ Van te voren aanmelden is fijn via: else@onzebuurtfabriek.nl of 06-33776999

Spontaan binnen lopen mag ook…
❖ Wil je meehelpen of meedenken in de voorbereiding? Laat het ons dan ook via 

bovenstaande gegevens weten

Dit is een initiatief van een paar wijkbewoners

In dit wijkblad is al eerder aandacht gevraagd voor het goede 
doel Creative Projecten Mexico. Wijkbewoonster Nellie Markus 
zet zich met hart en ziel in om creatieve projecten mogelijk 
te maken in twee familiehuizen in Mexico. Door de lessen 
beeldende kunst, muziek, dans, toneel en sport kunnen de 
kinderen uit het familiehuis hun trauma´s verwerken en weer 
even kind zijn. De kinderen hebben fysiek geweld, dood, 
misbruik, armoede en/of drugsproblemen meegemaakt en 
kunnen daardoor niet meer thuis wonen. In het familiehuis 
krijgen zij onderdak, eten en een opleiding zodat ze uit deze 
geweldspiraal kunnen ontsnappen. 
Meer informatie op www.creatieveprojectenmexico.nl. 

 

Al 15 jaar zamelt Nellie geld in voor dit goede doel via lezingen, 
een film gemaakt door de jongeren uit het familiehuis en via een 
zelf gespeelde monoloog, gebaseerd op de ervaringen van de 
kinderen. Door Corona was het de afgelopen aren niet mogelijk 
om op deze manier genoeg geld in te zamelen. Daarom ben ik 
twee jaar geleden gestart met Mutsen voor Mexico.

Via de website www.mutsenvoormexico.nl verkoop ik 
handgebreide wintermutsen voor volwassenen en kinderen, 
in alle kleuren van de regenboog. Alle mutsen kosten 12,50 
euro per stuk. Het gehele bedrag komt ten goede aan 
Creatieve Projecten Mexico.

Naast wintermutsen zijn er ook babymutsjes met een 
knoopje bovenop in vele kleuren en in 2 maten te koop. 
Leuk voor Sinterklaas of als (kraam)cadeau! De knuffels zijn 
gehaakt door mijn tante van 86 in retrostijl. Deze staan vanaf 
20 november op de website.
  
Op zaterdag 17 december staan we met een kraam op 
de Kerstmarkt in Schaarsbergen. Iedereen is van harte 
welkom om daar langs te komen!

Hopelijk tot ziens! 
Lisette Ter Burg 

Mutsen voor Mexico

Eindelijk is het zover: er is een begin gemaakt met de 
sloop van de flat aan de Kluizeweg. Althans, met de 
asbestsanering die noodzakelijk is voordat er echt gesloopt 
wordt. Omwonenden hebben helaas een periode in de 
herrie gezeten. Vanwege de veiligheidsvoorschriften bij het 
verwijderen van asbest was het noodzakelijk om onderdruk 
in de woningen op te bouwen. Hierdoor werd voorkomen 
dat asbestdeeltjes in de omgeving terecht zouden komen. 
Het continue laten draaien van deze onderdrukmachines 
veroorzaakte geluid. 
De komende periode worden onder andere de kozijnen 
er uit gehaald en start de feitelijke sloop van het gebouw 
waarschijnlijk in februari 2023. In het voorjaar is de start van 
de nieuwbouw gepland. 
Op verzoek van bewoners wordt een bankje iets verplaatst, 
zodat het goed toeven is, als het (winter-)zonnetje schijnt. 
Meteen ook een ideale plek om de vorderingen op de 
bouwplaats te bekijken. 

Volkshuisvesting Arnhem
Roelie van der Weide

(zie foto voorpagina)

‘Een erg goed idee’, zegt Martin Kugel over de 
‘welkomstenvelop’ die hij zojuist aan Antoon Kanis en 
Heike de Winter heeft overhandigd. De envelop is bedoeld 
als een welkomstgeschenk voor nieuwe wijkbewoners. 
Martin woont samen met zijn vrouw en kinderen in de 
Meijrooslaan. Antoon, Heike en hun dochter werden eerder 
dit jaar zijn nieuwe buren. ‘Alteveer-Cranevelt is toch 
een beetje een dorp in de stad. Je kent je buren en groet 
buurtgenoten. Het geven van zo’n envelop past daarbij. 
Het is een mooie manier om nieuwe mensen in de wijk zich 
welkom te laten voelen.’

Handig
De welkomstenvelop is een initiatief van Duurzaam 
Craneveer en andere organisaties in de wijk. In de envelop 
zit een editie van wijkblad Craneveer en een folder van 
Duurzaam Craneveer. Na het openen van de envelop 
bekijken Antoon en Heike de folder. Daarin staat onder 
andere een energiescan van het type jaren dertig woning 
waar ze sinds een paar maanden naar tevredenheid 
wonen. ‘Handig’, vindt Antoon, ‘zo zien we of we nog extra 
energiebesparende maatregelen kunnen nemen.’ Ook het 
wijkblad wordt gewaardeerd. In de editie die in de envelop 
zit, valt te lezen dat de Meijrooslaan een tijdje geleden de 
slimste straat van de wijk werd. ‘Goed dat jullie dit nu ook 
weten’, lacht Martin. 

Leren kennen
Wat vinden Antoon en Heike van de welkomstenvelop nu 
ze die ontvangen en bekeken hebben? ‘Heel leuk, het zegt 
ook wel iets over de wijk dat dit bestaat. Het zorgt ervoor 

Sloopflat Kluizeweg

Door: Sander van AnsemNieuwe buren?
                Heet ze welkom 
           met een envelop!

dat we ons nog wat meer welkom voelen. Hoewel we dat 
gevoel sowieso al wel hadden hoor’, vertelt Antoon. Heike 
vervolgt: ‘Het is ook een goede manier om snel wat meer 
te weten te komen over wat er zoal in de wijk speelt en te 
doen is. En als een buur de envelop overhandigt, leer je 
elkaar meteen een beetje kennen. Dat is ook fijn.’

Envelop aanvragen?
Buurtbewoners die ook graag een welkomstenvelop 
aan hun nieuwe buren willen geven, kunnen de envelop 
ophalen bij De Buurtfabriek. Dat kan op dinsdagmiddag 
tijdens de inloop, donderdagmorgen bij het Atelier of 
vrijdagmiddag bij het Klimaatcafé. Of mail naar 
info@onzebuurtfabriek.nl .
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WILLEKE

Ik heb haar nooit ontmoet, maar 
voerde twee indrukwekkende 
telefoongesprekken met haar. 
Haar voornaam en haar stem, ze zijn 
bij me als was het een foto.

In april belde ze, super helder en met 
humor.
 “Ik ben 88 jaar en leef met een 
hals tumor die mijn keel dicht gaat 
drukken en lijdt tot verstikking. Daar 
wil ik niet op wachten, mijn leven is 
klaar.” 
Dit was duidelijk geen opwelling, maar 
iets waar ze al een tijd mee bezig was. 
Haar wens te sterven was consistent.
Ze wilde geen euthanasie, te abrupt, 
te zakelijk. Ze wilde in slaap gebracht 
worden zoals bij haar echtgenoot 
gebeurde een aantal jaar geleden. 
Ze vertelde met liefde hoe mooi de 
laatste dagen waren geweest en 
hoe iedereen naar zijn overlijden 
toegroeide.

“Waarom kan dat bij mij niet?”
Ik vertelde haar dat ze niet terminaal 
was en haar levensverwachting 
hiervoor nog te lang was.
Ze had met haar huisarts hierover 
gesproken, maar die had haar niet 
uitgelegd waarom palliatieve sedatie 
nu geen optie was. Daarentegen 
keerde hij het gesprek. Dat ze nog 
zoveel had om voor te leven. Kinderen, 
kleinkinderen en de straatkat die ze 
sinds kort verzorgde. 

Ze voelde zich niet gehoord!
Daarop besloot ze haar levenseinde in 
eigen hand te nemen, hierover wilde 
ze spreken. Ze was al gaan minderen 
met eten en drinken. Wilde helemaal 
stoppen. Hoe moest ze dit verder 
doen en hoe lang het kon duren voor 
ze zou sterven?

Noch haar huisarts, noch haar 
kinderen waren op de hoogte van haar 
huidige stappen. 
Het werd een intensief maar mooi 
gesprek over het proces en wat daarin 
kon gebeuren.
Ze liet me weten dat ze met haar 
kinderen zou spreken. Dat ze zou 
wachten tot ná het eindexamen 
van haar kleindochter. Dat ze haar 
huisarts zou vertellen van haar 
besluit en ondersteuning van de 
wijkverpleegkundige en thuiszorg zou 
vragen.
Het was duidelijk dat ze het zichzelf 
én haar naasten gunde dit proces met 
kennis en vooral ook gesteund in te 
gaan.
Haar persoonlijke zaken waren 
merendeels geregeld, behalve dan 
voor de kat.
Of ze mocht bellen als ze nog vragen 
had?
Bijzonder hoe ze zo open en met 
helderheid dit gesprek in was gegaan 
en met stelligheid ophing.
Ons gesprek resoneerde nog lang na 
bij mij.
In de dagen die volgde dacht ik 
aan haar en wenste dat haar keuze 
liefdevol gerespecteerd zou worden.

Op 26 mei ging de telefoon.
“Hallo met Riet. Weet je nog dat 
we elkaar een paar weken geleden 
spraken?”
Ze klonk opnieuw zo helder. Ze wilde 
afscheid nemen.
De dag na ons telefoongesprek had 
ze de huisarts gebeld en met haar 
kinderen gesproken. Alles was in 
gereedheid gebracht. Het was nu de 
10de dag dat ze niet at en niet dronk. 
Dat laatste vond ze moeilijk, maar 
ze zette dapper door, want drinken 
betekende het proces verlengen.

Ons eerdere gesprek was zó waardevol 
voor haar geweest.
Haar kinderen stonden achter haar 
besluit en kwamen dagelijks langs, 
net als haar kleinkinderen. Allemaal 
gunden ze haar een rustige zachte 
dood.

3x Per dag kwam de wijkverpleging en 
alle spullen die nodig waren om haar 
in comfort te houden waren door de 
huisarts ter beschikking gesteld en in 
huis.
Nee, ze had geen pijn of onrust. Ze was 
wel moe, maar vond de aanwezigheid 
van kinderen en kleinkinderen fijn.
Ze was verbaasd dat ze na 10 dagen 
nog zo helder van geest was terwijl 
haar lichaam zo aftakelde. “Ik ben echt 
vel over been. Hoop dat mijn lijf het 
niet zolang volhoud als mijn geest. Ik 
ben zo klaar te vertrekken.”

We namen afscheid.
“Je hebt me gehoord, geadviseerd en 
ik voelde me hierdoor steeds gesteund 
in de voorbereidingen. Je was er voor 
mij op het juiste moment. En voor 
de kat is een nieuwe plek gevonden. 
Dag!”
“Dag Riet. Ik wens je een liefdevolle 
rustige overgang.”

In de dagen die volgden brandde ik 
kaarsjes voor haar.

Tijdens ons laatste gesprek heb ik ook 
haar toestemming gekregen om onze 
gesprekken te delen, mocht dat anderen 
ondersteunen in het maken van een 
keuze of in hun werk. 

 

ERVARINGEN
 RONDOM AFSCHEID

YARÍ VAN BUEL

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.

 
 

 
Inloop & Horsterhof  elke dinsdag    13:30 - 15:30 
Zangkoor de Zyp   elke dinsdag    10:00 – 12:00 
Atelier Buurtfabriek  elke donderdag    10:00 - 12:00 
Klimaatcafé    elke vrijdag    17:00 - 18:00 
Buurtfabriek Repareert   6 december en 3 januari  19:30 - 21:30 
Buurt aan Tafel     14 december en 11 januari  18.00 - 20.00  
Oliebollen Bakken   30 december     11:00 - 13:00 
Samen Koken    29 december en 26 januari  16:00 - 19:30 

 
 
Atelier Buurtfabriek 
Een nieuwe initiatief van wijkbewoner Thea 
Zeuner: elke donderdagochtend kun je aan 
het werk met je handen in de Buurtfabriek. 
Denk aan iets knutselen, breien, tekenen, 
schilderen, borduren of iets naaien. Natuurlijk 
is er ook ruimte voor een praatje en wat 
gezelligheid. Neem je eigen materiaal mee of 
laat je verrassen wat je allemaal kunt maken. 
Een naaimachine is ook aanwezig en ook 
allerlei materialen en ideeën die je kunt 
gebruiken. Er is altijd iets te maken en te doen. 
Iedereen is welkom!  
Loop gerust een keer binnen op donderdag-
ochtend tussen 10:00-12:30 of geef je van 
tevoren even op via info@onzebuurtfabriek.nl. 
We vragen een bijdrage van €2 per keer, dit is 
inclusief een kopje koffie en thee.  

 
Samen koken 
Een andere nieuwe activiteit bij de 
Buurtfabriek is: Samen koken! Een kookclub 
voor mensen met dementie en hun naaste. 
We beginnen om 16:30 met het klaarmaken 
van een (eenvoudig) drie gangenmenu. 
Voor iedereen is iets te doen. Ken je iemand 
voor wie dit iets zou zijn, of wilt u zelf mee 
doen? Aanmelden kan via 
else@onzebuurtfabriek.nl of 06-33776999. In 
oktober en november hebben we al gekookt 
met een fijn groepje mensen. De kookclub is 
elke laatste donderdag van de maand.  
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Ik ben geboren (1961) en 
opgegroeid in Cranevelt en woonde 
er tot 1989. Tot 2021 kwam ik 
regelmatig in de wijk. In het vorige 
nummer van Craneveer schreef ik 
reeds over dingen die veranderden 
in 60 jaar tijd, of juist hetzelfde 
bleven. In hetzelfde stramien is ook 
dit stukje geschreven. 

De trolleybus rijdt al zo lang ik me kan 
herinneren, en als lijn 3 naar Alteveer/
Cranevelt. In de jaren 60 en 70 alleen 
naar Alteveer. Later kwam er een lus 
bij naar Cranevelt langs de scholen 
en het Oremusplein, en reden de 
bussen om en om naar Alteveer en 
Cranevelt. Nog weer later werd deze 
lus uitgebreid tot aan de dierentuin. 
De vuilnisophaaldienst reed tot 
een paar jaar terug ook nog door 
de wijk, waar vandaag de dag het 
afval gescheiden in ondergrondse 
containers wordt verzameld. 
Aan afvalscheiding deden we nog 
niet in de jaren zeventig. Alleen 
het papier werd apart ingezameld, 
dat was vrijwilligerswerk, opgezet 
door Joop Elbers. Eens per maand 
reden vrijwilligers met eigen auto 
“hun” route door Alteveer/Cranevelt 
en brachten het papier naar het 
ophaalpunt bij de Verrijzeniskerk 
aan de Beethovenlaan. De oud 
papier actie was opgezet om met de 
verkoopopbrengst te sparen voor de 
aanschaf van een carillon in de toren 
van de kerk. Dat carillon is er ook 
gekomen. De vrijwilligers kregen een 

klein goudkleurig klokje als dank. De 
kerk is al weer een tijdje gesloopt, en 
de oud papier inzameling is destijds 
doorgegaan als goede doelen actie.
Huis afval inclusief plastic, glas en GFT 
werd in zinken emmers verzameld en 
ik vermoed wekelijks opgehaald. Alles 
dat niet in die zinken emmer paste 
kon het met het grofvuil mee. Dat 
werd wekelijks of tweewekelijks en in 
onze buurt altijd op maandagmiddag 
opgehaald. Je kon een complete 
inboedel aan de straat zetten, die 
ging gewoon mee. Als de schoolbel 
om 12 uur ging (en eens per maand 
ook de BB sirene) begon onze lange 
middagpauze om thuis te eten. 
We renden op maandag snel naar huis 
want dan kwam wat wij noemden de 
'kraakwagen' door de wijk. 
Zo genoemd vanwege het gekraak 
van de spullen als die door de 
ingebouwde schuif arm in elkaar 
werden gedrukt. Iets bij het grofvuil 
zetten heette daarom bij ons vroeger: 
'dat kan met de kraak mee'.
Voor de kraakwagen uit gingen wij 
met onze vriendjes snel zoeken tussen 
de spullen of er nog wat bruikbaars 
tussen zat. In de ochtend als wij op 
school zaten dan waren voor ons de 
professionals al langs geweest om er 
meubels, witgoed, metaal en hout 
tussenuit te halen. Om zoveel mogelijk 
straten af te kunnen struinen gingen 
we met de fiets en step op pad.

Van sloophout en wielen van 
kinderwagens maakten we zeepkisten 

om op de Schubertlaan de helling af 
te rijden. 
 Van sloophout van de kraak 
maakten we ook nestkastjes en ons 
konijnenhok. Oude fietsen gebruikten 
we als crossfiets (dan bleef onze 
'gewone' fiets gespaard). Het waren 
ook de jaren dat de woningen in 
onze wijken overgingen op centrale 
antennesystemen voor televisie, 
regelmatig lagen er dus oude 
antennemasten bij de kraak. Daar 
maakte mijn vader palen van voor in 
de tuin, enkele zijn nog in gebruik. 
Het waren ook de jaren dat mensen 
hun (werkende) zwartwit buizen- 
televisie weg deden en overstapten op 
iets moderners. Die visten we er dan 
uit en hadden zo een gratis TV op onze 
slaapkamer. Wat defect was, werd 
gesloopt voor de elektronica hobby. 
Voor die hobby kocht je de overige 
onderdelen bij Radio te Kaat op het 
Willemsplein (al jarenlang weg) of bij 
Radio Piet in de Klarestraat (en die is er 
nog, al sinds 1938 zegt hun website).

En zo eindig ik weer met een 
soortgelijke slotzin als vorige keer: 
sommige dingen veranderen niet !

OPGROEIEN
 IN CRANEVELT

 IN DE JAREN
 ZEVENTIG (2)

EDDY ALLEFS

WWW.VERLORENWOORDEN.NL

& tasjes!

Leuk cadeau nodig? Literaire T-shirts!

PIANOSTUDIO FERMATE
Van Lawick van Pabststraat 5 - Arnhem

www.willemijnvanrijn.nl

pianolessen voor kinderen en volwassenen

026 - 44 27 354                                        06 - 23 762 033
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scherven, soms met mooi geglazuurde 
versieringen, ergens in de tuin waar hij 
werkt een plaatsje te gunnen. 
Op sommige van de gestapelde 
stenen muurtjes in mijn tuin aan de 
Bachlaan liggen zulke vondstjes. 

Deze keer dus een medaille, zie foto’s. 
Huub had ontcijferd: ‘TENT. V.K.V. 11 
- 13 nov ’48’. Op de beeldzijde van de 
medaille dacht Huub een haas te zien. 
Wat dacht ik hiervan als historicus, 
wilde Huub weten?

Mmm…een vriend van mij is specialist 
op het gebied van oude penningen, 
zou ik hem raadplegen? Eerst maar 
eens even zelf gissen en googelen… 
‘TENT.’ lijkt me een afkorting van 
tentoonstelling. ‘Tentoonstelling V.K.V.’ 
invoeren: en ja hoor, niet bovenaan 

Tuin-
archeologie
Hovenier Huub Kistemaker 
mailde mij - hij weet dat ik me 
beroepshalve met het verleden heb 
beziggehouden - met een vraag over 
een verweerde medaille die hij bij 
zijn graafwerk in de Händelstraat had 
gevonden. 

Huub is een creatieve man - behalve 
hovenier is hij ook ontwerper - met 
oog voor mooie dingen uit het 
verleden. In zijn tuinwerk maakt hij er 
een gewoonte van om opgegraven 

in Google (daar veel vermeldingen 
over de Kamer Van Koophandel), maar 
bijna onderaan page 1 een stukje in 
De rijnpost.nl uit december 2020, 
over verenigingen voor kleindieren in 
Veenendaal en omstreken. 

Daar, in Veenendaal, was ook de in 
1939 opgerichte Veenendaalse 
Konijnenfokkers Vereniging, 
contributie een dubbeltje per week. 
In de oorlog groeide de vereniging 
tot meer dan 75 leden, ook al omdat 
veel duivenmelkers naar konijnen 
overstapten. De Duitse bezetter 
verbood het duivenhouden, de 
dieren konden als postduiven 
gebruikt worden. En na de oorlog 
bleef de vereniging bloeien, konijnen 
tentoonstellen en keuren, en medailles 
uitreiken voor prijskonijnen, zoals dus 
deze medaille uit november 1948. 
De rijnpost.nl schrijft nog, dat de club 
in 2020 wegens de RIVM richtlijnen 
de jaarvergadering naar 2021 heeft 
moeten verschuiven…

Ik kon Huub dus antwoorden dat door 
zijn vondst, en mijn googelen, een 
konijn tevoorschijn was getoverd, al 
was dat dan niet uit de welbekende 
hoge hoed. Maar hoe die medaille nou 
in Alteveer terecht is gekomen?

Hendrik Henrichs
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Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden!!

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

      Telefoon: 0316 - 26 70 12

   www.dakdekkersbedrijfjurriens.nl

Speciale momenten
verdienen speciale bloemen

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!

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. 

In mijn vorige column schreef ik dat 
u, als lezer, mij iets kon laten weten of 
antwoord kon geven. Ik gaf alleen niet 
aan waar dit antwoord heen kon. 
Bij deze: ralphkoenis@gmail.com.

Op het moment dat ik dit schrijf
is de komst van de Goedheiligman 
nabij. Het valt ook nogal op bij
onze buurtsuper. Veel pepernoten 
in verschillende kleuren, maten en 
smaken. Vanzelfsprekend liggen er 
ook stapels speculaas en schuimpjes. 

Schuimpjes waarvan je weet dat je de 
hele zak leeg eet en je misselijk raakt, 
maar na twee mijters schrans je zo de 
hele zak naar binnen. 
Ik houd van onze buurtsuper. 
We zullen de komende tijd meemaken 
hoe braaf we zijn geweest als wijk...

De buurtsuper is een belangrijke plek, 
het epicentrum van de wijk. 
Een komen en gaan van hartelijke 
praatjes, bijkletsmomenten, een 
vlugge boodschap of uitgebreide 
weekaanbiedingenjagers. Waar 
jongeren hun blikjes kopen en ik 
het liefst vroeg in de ochtend mijn 
croissantje haal omdat het dan nog 
lekker warm is. Waar een bakfiets 
dezelfde status heeft als een rollator. 
Waar de picknicktafel zo nu
en dan tot dansvloer wordt 
omgetoverd. 
Tot nu toe woonde ik nooit bij 
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een buurtsuper, er was altijd een te grote 
supermarkt. Daar was het zo onpersoonlijk, 
de klant een product. Nu ontvang ik 
vriendelijke woorden van de medewerker bij 
het brood, een cassiere die uitgebreid gedag 
zegt. 

Ik houd van de buurtsuper en hoop dat deze 
nooit verdwijnt. 

Ik wens iedereen zo’n buurtsuper 
toe. En op mijn verlanglijstje 
zet ik: Een nieuwe letter 
C voor de buurtsuper. 

Gisteravond deed ie het 
niet toen ik langsliep...
Ik hoop dat Sinterklaas 

luistert of meeleest. 
De vuurtoren moet tenslotte 

het baken blijven.

   VERKEER

Tot onze vreugde is vlak voor het sluiten van de 
deadline van deze Craneveer een begin gemaakt 
met de aanpassing van de Beethovenlaan ter 
hoogte van de speeltuin. Deze aanpassing is 
tot stand gekomen nadat er een kind was aangereden en in 
overleg met de gemeente gezocht is naar een manier om het 
veiliger te maken voor overstekende voetgangers.

Parkweg
De gemeente is bezig met een nieuwe beheervisie voor de ons 
omliggende parken. Een onderdeel daarvan is om de Parkweg 
af te sluiten. Het plan is dat de visie, met daarin onder andere 
dit voorstel, dit jaar door de het college wordt  besproken. Dan 
zouden er nog wijzigingen kunnen komen. Mocht het voorstel 
om de Parkweg af te sluiten worden goedgekeurd door het 
college dan moet er daarna een verkeersbesluit genomen 
worden. Belanghebbenden kunnen dan,  eventueel,  bezwaar 
indienen.

Namens de verkeerscommissie, 
Michiel Spee, verkeer@craneveer.nl

in de
wijk!

Foutparkeerder van de maand
Foto ingestuurd door een wijkbewoner. De foto is gemaakt 
medio oktober 2022, op de hoek van de Bernard Zweerslaan 
en de Cattepoelseweg (de ventweg).

Deze hoek is al vaker genoemd door anderen, er staat 
geregeld een auto hinderlijk geparkeerd. Binnenkort lopen 
samen met een verkeersambtenaar weer een ronde door de 
wijk, een schouw, en we zullen dan dit punt nog een keer 
benoemen.

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.

Beethovenlaan

         Je huis is je thuis!

� Amsterdamseweg 124 

� 6814 GH Arnhem 

� telefoon 026 - 351 92 00

� www.petradekleermaeker.nl

� info@petradekleermaeker.nl

v e r k o o p  

a a n k o o p  

v e r h u u r

t a x a t i e s  

h y p o t h e k e n 

v e r z e k e r i n g e n

Nieuwe foto’s welkom (uiteraard maken we de 
nummerborden onleesbaar) 
via verkeer@craneveer.nl
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U ziet hier de Cattepoelseweg in 1935, 
ter hoogte van de bocht met lijn 3 erop: 
toen tram, nu bus.

Landgoed Sonsbeek
Ik kies ervoor om de geschiedenis 
van de wijk te laten beginnen in 
het laatste jaar van het landgoed 
Sonsbeek, het jaar 1899. Het landgoed 
was sinds 1821 in bezit geweest van 
het bekende adellijke geslacht Van 
Heeckeren en ook Alteveer behoorde 
ertoe. Het landgoed was dus veel 
groter dan nu, wat u bijvoorbeeld 
kunt zien aan de oude grenspalen 
van het landgoed: de jachtpalen. De 
bekendste nog bestaande jachtpaal 
geeft de noordelijke grens van 
Sonsbeek aan, op de kruising van de 
Koningsweg en Deelenseweg.

De heer van Heeckeren investeerde 
veel in zijn park en liet de voor die tijd 
zeer dure Grote Waterval aanleggen. 
Langzamerhand werd het landgoed 
echter veel te duur en – na eerst losse 

delen te hebben verkocht – werd 
het resterende landgoed in 1899 
aan de gemeente Arnhem verkocht. 
Vanaf nu werd het private landgoed 
openbaar en ontstond het huidige 
park Sonsbeek.

De zandafgraving Alteveer ca. 1922, met 
een duidelijk zichtbare Cattepoelseweg 

Zandafgraving
Niet het gehele landgoed werd 

omgedoopt tot park. In 1921 begon de 
gemeente Arnhem bijvoorbeeld met een 
zandafgraving op het terrein van Alteveer. 
Het doel was tweeledig. Enerzijds werd 
het afgegraven zand ter ophoging naar 
lager gelegen delen van Arnhem gebracht, 
zoals Het Broek. Anderzijds werd de 
achtergebleven grond van Alteveer geschikt 
gemaakt voor bebouwing.

Het project Alteveer diende als 
werkverschaffing en met zandtrein 
locomotieven werden tienduizenden 
kubieke meters zand afgevoerd. De 
afgraving strekte zich over bijna de 
gehele wijk uit, van Schelmseweg tot 
Apeldoornseweg. De Cattepoelseweg 
diende in deze jaren als afvoerroute 
van de afgraving. Vanwege de ontstane 
hoogteverschillen werden rond 1925 
voor de beide eerstgenoemde wegen de 
bekende betonnen viaducten opgeworpen, 
die met enige fantasie als poorten van de 
wijk kunnen worden beschouwd. 

Gemeentelijk ontwerp van het stratenpatroon 
voor Alteveer uit 1928

Aanleg van de wijk
In de hierop volgende jaren wordt het 
plan voor de wijk Alteveer in de Arnhemse 
gemeenteraad uitgekristalliseerd. Alteveer 
moet geen arbeiderswijk als Het Broek 
worden, maar een middenstandswijk met 
ruimte voor ‘bijzondere gebouwen’ (zie 
Arnhemse Courant, 8.1.1929). Voorbeelden 
van dergelijke gebouwen zouden het 
gemeenteziekenhuis, de jeugdherberg 
Alteveer en wellicht de kapel ter hoogte van 
de Apeldoornseweg kunnen zijn. 

Voor de woonwijk ontwierp de 
gemeente een min of meer symmetrisch 
stratenpatroon, waarbij de straten naar 
bekende componisten werden vernoemd. 
Ook werd lijn 3 aangelegd, toen nog een 
tramlijn, die Alteveer met de stad Arnhem 

IN DEN BEGINNE 
        HET ONTSTAAN VAN ALTEVEER
In de afgelopen rubriek ‘Vondsten uit het Antiquariaat’ las u over het 
oorlogsverleden van de wijk Alteveer. Tevens stelde de heer Van Kampen 
daar de vraag: ‘Hoe zag Alteveer eruit toen de wijk rond 1935 nieuw werd 
opgeleverd?’ De vraag bleef toen onbeantwoord, maar ik zou hier graag 
willen pogen de vraag gedeeltelijk te beantwoorden. Tijdens het lezen van 
de rubriek had ik al enige wijkfoto’s van voor 1945 in mijn huis hangen. Die 
wil ik graag met u delen, maar enige context is dan natuurlijk ook interessant. 
Een en ander heeft geleid tot deze korte weergave van de geschiedenis van 
Alteveer tot de voorlopige afronding van de wijk in 1935.

verbond. De daadwerkelijke aanleg van de wijk begon rond 
1930 en kwam rond 1935 gereed. 

De Beethovenlaan in 1942, met het kenmerkende 
transformatorhuisje

Bronnen
Beeldbank van het Gelders Archief, de Arnhemsche Courant en 
Apeldoornsche Courant uit de periode 1920-1935, Mijn Gelderland. 
Op aanvraag is een meer nauwkeurige bronvermelding beschikbaar.

JEROEN BRINKMAN

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

info@houweronderhoud.nl

Specialismen
>   Electrotechniek

>   Installatietechniek

>   Timmer & Bouw

>   Dak, Dakramen & Zinkwerk

>   Slotenservice

>   Riolering

>   Isolatie

>   Woning Ergonomisch Aanpassen

>   VvE Onderhoud

>   Studentenhuizen Onderhoud

D  Houwer
Onderhoud- & Renovatiebedrijf

woning | kantoor | beveiliging




WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:
VAN PARTICULIEREN,  ZORGINSTELLINGEN,

BEDRIJVEN TOT EN MET HOTELSERVICE!

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

SERVICE AAN HUIS

Ook  voor  a l  uwOok  voor  a l  uw
Kled ingrepara t i e  en K led ingrepara t i e  en 

Hers te lwerkzaamheden !Hers te lwerkzaamheden !

Zondag 13 november organiseerde Pim Brand van Brand 
Tennis het pannenkoeken-tennistoernooi voor 40 jongeren. 

In de herfstzon en met heerlijke zelfgebakken pannenkoeken 
genoten de jeugdleden van Tennisvereniging 

De Groene Kamer van het tennistoernooi in onze wijk.
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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 tegen-
komt. 

VONDSTEN 
        UIT HET ANTIQUARIAAT (18)
In ons huishouden doe ik “altijd” (die aanhalingstekens moeten er bij van mijn 
vrouw) de afwas. Met de hand, want ik heb een hekel aan afwasmachines. 
Van ons vieren ben ik daar ook het snelste en het beste in. Dat is geen toeval; 
mijn afwas carrière begon al op mijn zesde, dus men zou gerust kunnen 
zeggen dat mijn expertise op dit gebied reeds terug gaat tot ergens in 1979, 
toen er nog ijsbloemen op ruiten bestonden.

Dat is best een tijdje geleden, maar 
het item dat ik u deze keer wil laten 
zien is nog heel wat ouder. 
Het gaat om een zogenaamde 
CENTSPRENT getiteld “Hier hebt gy het 
leven en bedryf van Jan de Wasscher 
met zyn wyf”. Centsprenten zijn een 
soort prehistorische strips die vanaf 
circa 1600 in steeds grotere oplagen 
verkocht werden door marskramers 
en venters. Wie geen geld had voor 
boeken kon soms wel een cent 
opbrengen voor zo’n volksprent, 
ook wel mannekensblad en (door de 
Engelsen) catchpenny print genoemd. 
De inhoud was niet per sé altijd voor 
kinderen bedoeld, maar daar kwam 
het wel vaak bij terecht en dat zal één 
van de redenen zijn dat de meesten 
beschadigd raakten en verloren 
gingen. 

Het exemplaar dat ik hier voor mij heb 
liggen is genummerd N.147. Het is een 
enkelzijdig bedrukt blad (33 x 40 cm) 
dat we rond 1850 kunnen dateren. 
Het blad bevat 24 tekeningen, 
uitgevoerd als hout(snede) druk en 
handmatig grof gekleurd in rood, geel 
en blauw. 
Het inkleuren van deze prenten moest 
snel en goedkoop gebeuren, dus 
voor dit klusje werden ook kinderen 
ingezet. We kijken hier derhalve 

mogelijk naar kinderarbeid. Een 
Kinderen voor Kinderen product 
zogezegd, maar dan anders.

“Jan de Wasscher die zal trouwen / Maar 
ik vrees het zal hem rouwen”. 
Zo begint het verhaal dat ons het 
leven schetst van Jan, die meteen na 
de huwelijksdag zijn broek moet ruilen 
met het schort van Griet en als een 
huiself uit Harry Potter aan het werk 
wordt gezet. Griet leert hem koken en 
laat hem de vloer dweilen. Desnoods 
met behulp van huiselijk geweld; de 
ondertekst van het zevende plaatje 
luidt: “Jan de Wasscher bang voor 
slagen, Zal de assche op gaen vagen”. 
En er wordt heel wat billenkoek 
uitgedeeld. Griet ontpopt zich tot een 
ware ‘Femdom” meesteres in de geest 
van Sacher-Masoch (google zelf maar 
even wie dat was) en Amber Heard 
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(die kent u vast wel). Uiteindelijk jaagt zij 
Jan met een zweep de deur uit.

Onderaan het blad staan de initialen van 
de uitgevers: G. en V.G. Deze staan voor 
Glenisson & Van Genechten uit Turnhout. 
Volgens het standaardwerk Populaire 
grafiek in de Nederlanden (2014) werden 
Jan de Wasser prenten gedurende twee 
eeuwen uitgegeven door 31 uitgevers 
in 50 varianten, waaronder één waarin 
de personages apen zijn. Jan Rinke, de 
tekenaar van de Pietje Bell kinderboeken, 
maakte er rond 1910 nog een eigen versie 
van.

Terugkomend op de afwas, die bij ons 
dus “altijd” door mij wordt gedaan, en in 
één beweging ook maar door naar de 
geweldig gestegen prijzen voor gas en 
elektriciteit. Deze hebben mijn afwas skills 
tot ongekende hoogten gedreven. Ik was 
nu af met minimale hoeveelheden water, 
in een kleinere afwasbak en waar mogelijk 
met koud water, terwijl ik ook niet meer 
heet afspoel. En daar stopt het niet: Truien, 
sloffen en fleece dekens zijn toch prima 
vervangers voor een loeiende kachel in 
oktober en november? 

Misschien ook wel voor december en 
januari als het aan mij ligt, want ik heb nu 
de smaak van het economische klimaat 
activisme te pakken. 
Weg met de afwasmachines en terug naar 
de ijsbloemen zeg ik! 
Nu nog even afwachten wat mijn vrouw
er van zegt…

Beste Wijkgenoten,

Op zaterdag 17 december kunnen jullie de sportieve 
strijd weer aangaan met andere
buurtbewoners tijdens de traditionele Buurtquiz!

Vragen gaan over van alles: bijvoorbeeld kunst, sport, 
entertainment, muziek, Arnhem of wetenschap. Vragen 
waarop je je niet kunt voorbereiden en samen een 
antwoord moet vinden. Aansluitend is er (mogelijk) een 
dansfeestje.

Teams bestaan uit maximaal zes deelnemers. Vorm een 
team met paar buren, je volleybal-team, de Craneveer-
redactie, vrienden of een gezin (met oudere kinderen). 
Geen team? Uit losse aanmeldingen worden ter plekke 
teams gevormd.

Waar? Recreatiezaal Craneveer Viottastraat 10
Wanneer? Zaterdag 17 december 2022
Tijd? begin: 20.30 uur (deur open om 20 uur)

Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht, via 
buurtquiz@craneveer.nl

BUURTQUIZ!

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

Het Mandala Handboek
Nu te bestellen bij:
Uitgeverij Van Warven en Bol.com

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

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

    tel. (026) 44 600 02

Treed samen met Danka Hüsken in de voetsporen
                                      van Dr. Carl Gustav Jung:
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Omdat elk mens uniek is

’Ik zou mijn eigen toespraak wel willen 

schrijven. En dan zeggen: 

het was zo’n geweldige vent, ha ha. 

Dat je dan in beeld komt en je eigen 

speech voorleest. 

Dat ze je nog één keer zien en horen. 

Moet je wel nog helder zijn daarboven.’

Een gedenkwaardige uitvaart is altijd een persoonlijke uitvaart 

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

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

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

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 

Beethovenlaan 72 -  Arnhem
Tel. 026 - 35 16 226

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 12.00 - 20.00 uur

zondag 14.00 - 20.00 uur



BONBON

Nieuw!
Nieuw!

TURKSE PIZZATURKSE PIZZA
   l HUISGEMAAKT!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U BIJ AANKOOP
 VAN EEN SCHOTEL GRATIS EEN DRANKJE NAAR KEUZE!

geldig tot en met 31 december 2022

BROODJES l SNACKS l MENU'S l SHOARMA l DÖNER l SCHOTELS l IJS

Opnieuw
Opnieuw

  geopend !
  geopend !

Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!
Nieuw! KAPSALONKAPSALON  met:

l CHICKEN DÖNER
    vers gesneden van de spies
l SHOARMA van lamsvlees
l HUISGEMAAKTE FALAFEL
    100% vegan!

FALAFELFALAFEL
    l HUISGEMAAKT en 100% VEGAN!
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Het gras bij de buren is altijd groener. Het wordt wel eens gebruikt om te zeggen dat het bij de ander beter 

is. Maar is dat echt zo? Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Kijk maar naar de foto’s hieronder. 

Een voorbeeld hoe je naar groen kunt kijken in de buurt én je eigen tuin.  Wat spreekt jou het meest aan?

Het gras bij de buren…

Bernard Zweerslaan, juli 2021. Links een bewonersinitiatief naast rechts onderhoud door de gemeente.

"Het groene 
karakter in 

onze wijken is 
toch zeker een 
factor geweest 

om hier te 
gaan wonen!"

* Is het trouwens echt zo dat er geen onkruid tussen de tegels groeit, je het nooit hoeft te bezemen 
en er geen aanslag op komt?

Tuin winterklaar, 
vooruitkijken maar!
Afgelopen zomer was geen fijne voor 
onze tuinen. Heb je veel tegels in 
je tuin? Dan moet het op sommige 
momenten gevoeld hebben als een 
oven. Grasveldjes veranderden in 
dorre savannes en er was niet bij te 
sproeien om de bloemen geurend en 
kleurend te houden. Droogte heeft in 
heel Nederland allerlei problemen 
veroorzaakt. 
En ging het een keer 
regenen, dan liep 

het water niet verticaal de grond in, 
maar horizontaal weg de tuin uit. 
Het raakt aan grotere thema’s zoals 
klimaatverandering en biodiversiteit. 

De zomer ligt achter ons en de 
meeste tuinen zullen inmiddels wel 
winterklaar zijn. Een mooi rustmoment 
om eens (verder) vooruit te kijken. 

Want grote problemen kun je 
oplossen met kleine aanpassingen 

in je eigen tuin! Plus... je draagt 
zichtbaar bij aan een gezonde en 
groene wijk en daarmee aan een fijne 
plek om te blijven wonen. 

Feitjes
Feitje: Als mensen buiten zijn, dan 
voelen ze zich gelukkiger in een 
groene omgeving dan in een ‘stenen 
omgeving’. Ook tonen diverse 
onderzoeken aan dat een groene 
omgeving een positief effect heeft op 
de gezondheid.

Ik denk dan gelijk aan de ouderen 
in onze straat. Je ziet ze regelmatig 
buiten bezig in de tuin en ze zijn 
overwegend bijzonder fit en vitaal. 
Daar moet toch wel een verband 
tussen zitten denk ik.

Wat dat betreft mogen we ons heel 
gelukkig prijzen dat we in Alteveer en 
Cranevelt wonen, want:

Feitje: onze tuinen zijn het minst 
versteend van heel Arnhem!

Slechts zo’n 17% is bedekt met stenen/
tegels tegenover gemiddeld zo’n 45% 
in andere wijken (bron Gemeente 
Arnhem). Dat is echt iets unieks en ik 

sta er versteld van. En zeg nou zelf; 
het groene karakter in onze wijken 
is toch zeker een factor geweest 
om hier te gaan wonen?! En hoewel 
0% niet realistisch is, denk ik dat we 
als bewoners zeker nog een paar 
procentjes naar beneden kunnen 
om een nog fijnere en gezondere 
leefomgeving te maken. En het is ook 
nog eens goed voor van alles rondom 
droogte, klimaat en achteruitgang van 
planten- en diersoorten!

Praktische verleidingen
Als bewoners doen we het statistische 
dus goed in onze twee wijken 
Cranevelt en Alteveer. Toch is het 
behouden van een fijne groene wijk 
geen vanzelfsprekendheid. 
We maken afwegingen die niet altijd 
in het voordeel zijn voor het behoud 
van groen in onze wijk. Het zijn vaak 
wel begrijpelijke dingen; wat extra 
tegels voor wat minder onderhoud, 
wat meer gras in plaats van planten 
voor de kinderen, en een boom die 
weg gaat voor meer licht. Praktische 
verleidingen waarvoor groen aan de 
kant moet. Niet altijd een probleem 
wat mij betreft, als er maar iets 
tegenover staat. En daar valt veel winst 
te behalen voor het behoud van een 
fijne leefomgeving.

Houd het simpel en kijk wat 
wel kan
Er zijn allerlei kleine en grote dingen 
die je kunt doen om onze wijken 
groen en natuurlijk te houden. Houd 
het simpel en kijk wat jij binnen je 
eigen bereik kan doen. Moet een 
boom wijken? Waarom dan geen 
nieuwe op een andere plek? 

Veel huizen in onze wijken hebben 
diepe tuinen. Achterin moet toch 
iets mogelijk zijn? Een boom brengt 
leven in de tuin, koelte in de zomer en 
niet alle bomen hoeven heel groot te 
worden!

Tips en ideeën
Overal zijn tips en ideeën te vinden 
over het vergroenen en natuurlijker 
maken van je tuin. Tegels ‘wippen’ 
en vervangen voor bijvriendelijke 
planten, een nestkastje ophangen, 
een opgeruimd zooitje bladeren in 
de hoek van je strakke tuin, een wilde 
bloemenborder langs het grasveld, 
een vijvertje voor vogeltjes om te 
drinken… Google maar eens. 
Of informeer via groen@craneveer.nl 
naar de buurtinitiatieven die er in onze 
wijken al zijn op dit thema.

Antwoord: Is het gras echt 
groener bij de buren?
Tot slot mijn antwoord op deze vraag: 
Het is natuurlijk maar hoe je het 
bekijkt. Feitelijk in mijn geval is het 
gras bij de buren vaak groener. 
En hoewel liever gras dan tegels, denk 
ik dat vogels, egeltjes en insecten 
een tuin met een boom en struiken, 
bloemen en bladeren en een watertje, 
veel kleurrijker, voedselrijker en 
aantrekkelijker vinden. En dat maakt 
zo’n tuin dan toch nog een stuk 
groener dan een tuin met gras!

Pascal van der Sandt, inwoner van 
Alteveer (tevens lid werkgroep 
Groen Alteveer-Cranevelt).
Illustraties door Nienke Hoekstra 
www.mistermoon.nl
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Sp  kentocht
FOTO'S: ASTRID DE WINTHER EN COEN PAUSMA

Op zaterdag 29 oktober bij het 
invallen van de schemering 
lieten de spoken zich weer zien 
in Zypendaal. Het begin- en 
eindpunt was bij de blokhut van 
de scouting. Vanaf half 7 begon 
iedere 10 minuten een groepje 
aan de spokentocht.

Op de route waren er 13 acts te 
zien. De een heel spannend, de 
ander met een vleugje humor. 
Nog maar net bijgekomen van 
een loopje langs een glibberig 
touw, dan al weer oog in oog met 
Fester uit the Adams Family. Maar 
er was ook een ietwat spooky 
poppenkraam, hondenmepper, 
enge clown en een mysterieuze 
waarzegster. Om maar eens wat te 
noemen. 

Ongeveer 200 volwassenen 
en kinderen hebben de tocht 
gelopen. Na afloop kon men nog 
even napraten onder het genot 
van warme choco.  
De spoken hebben erg hun best 
gedaan een goede act voor te 
bereiden. Door hun inzet en die 
van de andere vrijwilligers werd 
deze editie weer een succes. 

De spoken zijn terug in hun 
schuilplek, maar staan te 
trappelen om volgend jaar weer 
langs te komen. 
We zien jullie graag weer...
Als je durft...

24 24
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Elke vrijdagmiddag is er klimaatcafé bij de 
Buurtfabriek. Heb je vragen over isolatie, duurzaam 
gedrag, zuiniger rijden, een klimaatvriendelijke tuin 
of andere besparingstips in en om huis. 
Loop gerust een keertje binnen. Een of meer 
vrijwilligers van Duurzaam Craneveer zijn aanwezig 
om je verder te helpen bij jouw duurzame zoektocht. 

Ook kunnen we kijken of je recht hebt op 
energietoeslag of bijvoorbeeld een energiecoach. 
Of meld je aan voor een warmtescanwandeling, 
deze staan weer op de agenda rond de kerstvakantie 
(zie duurzaamcraneveer.nl), wanneer het koud 
genoeg is.   

Meer informatie? 
info@duurzaamcraneveer.nl of 
wieke@onzebuurtfabriek.nl

Klimaatcafé in de

26 27
Sinds half september hangen er nieuwe schilderijen 
in de zaal van Craneveer. De werken zijn de afgelopen 
2 jaar geschilderd door leden van de schilderclub 
van Craneveer. Ondanks de Corona jaren met hun 
beperkingen en beproevingen is het een kleurrijke 
expositie geworden. Er hangen meer dan 30 werken 
in de zaal.

Er vindt dit najaar geen feestelijke opening plaats, 
omdat we de risico’s op een besmetting met Corona 
nog te groot vinden. Iedereen is van harte welkom om 
de expositie te komen bekijken. Dit kan op afspraak 
of tijdens de openingsuren van de zaal, als dat niet 
storend is voor de activiteit die dan gaande is. We 
vinden het erg leuk als kijkers op dinsdagochtend 
langs komen tijdens onze schilderochtend. 
Drink koffie met ons mee om half 11, dan laten 
we graag ons werk zien en kunnen we er wat bij 
vertellen.

De werken zijn te koop. Heb je interesse in een 
schilderij, neem dan even contact met me op.
We zien ernaar uit om ons werk te laten zien!

Lisette Ter Burg,
lisetteterburg@gmail.com

Nieuwe expositie 
       in Craneveer

In de 7 straatjes van Arnhem
Kerkstraat 41a

www.servies.nl

Wij maken thuis eten tot een feest!

Onze winkel heeft een frisse make-over gekregen.
Vanaf nu hebben we een groter assortiment Giant fietsen en 
accessoires in onze winkel.

Als enige Giant store in de regio kunnen we u snel voorzien van uw 
nieuwe fiets. Voor reparatie bent u nog steeds welkom met bijna alle 
merken fietsen. Kom snel eens langs om alles te bekijken onder het 
genot van een kopje koffie.

Giant Store Poutsma
Tom, Erwin, Thijs, Wendy, Harmjaap

Poutsma fietsen is nu
        Giantstore Poutsma

ADVERTORIAL
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Ik word heel hartelijk met thee en een 
lekker gebakje welkom geheten bij 
mevrouw Companjen en haar dochter. 
We hebben een gesprek over de dan 
bijna 100-jarige. Ze geeft een aantal 
keren aan dat ze het niet allemaal 
meer weet maar heeft (soms met 
hulp van haar dochter) toch nog veel 
herinneringen. Ze is opgeruimd en 
positief en het is een gezellig gesprek. 
En mevrouw Companjen vindt het 
ook gezellig dat Nico, de fotograaf van 
verderop in de straat, aansluit. 
Anneke (Anna Elisabeth) Timmer werd 

100 jaar geleden in Dieren geboren. 
Haar ouders kwamen uit Amsterdam 
en hadden het  ‘Hotel de Kroon’ aan de 
Hogestraat in Dieren. Later verhuisde 
het gezin met intussen twee dochters 
naar ‘Hotel de Nieuwe Kroon’ aan het 
Stationsplein in Dieren. Nadat haar 
vader in 1943 was overleden, kon 
haar moeder het hotel niet alleen 
voortzetten en verhuisde Anneke met 
haar moeder in 1946 naar Velp waar 
haar moeder een pension runde. Haar 
moeder overleed in 1983 op 95 jarige 
leeftijd

Anneke bezocht de openbare lagere school 
en de MULO in Dieren. Ze ging werken bij 
het postkantoor van de PTT in Dieren. 
“Eerst ging het om sorteren van 
poststukken maar later zat ik ook achter 
het loket. Ik fietste ook vanuit Dieren naar 
het postkantoor in Velp of op het Jansplein 
in Arnhem voor interne opleidingen. 
En zo kwam ik op het kantoor van de 
Inspectie der Posterijen terecht aan de Paul 
Krügerstraat in Arnhem. Daar ontmoette ik 
mijn grote liefde Ben Companjen. In 1947 
verloofden we ons en in 1949 trouwden 
we. In die tijd stopte de vrouw verplicht 
met werken en omdat er na de oorlog geen 
woningen beschikbaar waren, woonden 
pas getrouwde echtparen in. Wij gingen 
van 1949 tot 1953 ‘inwonen’ bij jonkheer en 
jonkvrouw De Casembroot in de Roëllstraat 
met Sonsbeek aan onze voeten. We hadden 
daar onze eigen kamers met keuken in het 
souterrain. 
Daar zijn onze oudste zoon Bert in 1950 en 
dochter Lily in 1952 geboren. 

Ik weet nog goed dat de jonkvrouw mij af 
en toe advies gaf voor het huishouden. 
Ik was werkzaam op kantoor en was nog 
niet zo goed in het huishouden. 

We hebben daar tot 1953 gewoond. 
En toen konden we naar de Sweelincklaan 
verhuizen. Een mooi huis wat er zo’n 4 jaar 
stond in een fijne buurt. Het was een lot uit 
de loterij! Onze dochter Irene is hier in 1954 
geboren. Ik had allerlei clubjes waarmee 
ik activiteiten deed zoals tennissen op het 
tegelbaantje elke woensdagochtend op 
Cranevelt (nu de parkeerplaats van VDZ). 
Ik had een groot sociaal netwerk. Intussen 
zijn alle vriendinnen (een aantal had ik al 
vanaf de kleuterschool) overleden. 
Mijn man volgde allerlei opleidingen en was 
waarnemend directeur van verschillende 
PTT-kantoren. Er was sprake van verhuizing 
naar Haarlem, maar toen overleed hij in 
1968 aan leukemie. 

De kinderen gingen naar de padvinderij 
bij de Veluwse Verkenners bovenaan de 
Hommelseweg en bij de Kastanjegroep in 
Sonsbeek/Zypendaal. Ingegeven door mijn 
man was ons gezin tevens zeer betrokken 
bij de Arnhemse zwemclub (AZC 1882).
Later gingen de kinderen naar de 
Lorentz-HBS in de Schoolstraat en 
de Apeldoornseweg en twee deden 
eindexamen in de Witte Villa in Sonsbeek. 

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

www.bdto.nl

alle voorkomende 
dak werkzaamheden
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    TACOYO: 

     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

   Informatie / aanmelden:

   info@tacoyoarnhem.nl   06-20093737

  www.tacoyoarnhem.nl

         De leukste groepstraining op Muziek

       KOM 2X GRATIS meedoen!Ik woon hier al 69 jaar heel fijn. 
We hebben voor alle boodschappen altijd allerlei winkels in 
de buurt gehad. Vroeger waren er o.a drie (!) supermarkten, 
een drogist, twee groentezaken, een (banket) bakker 
en twee slagers, een fietsen-, een handwerk- en een 
kantoorboekwinkel met postkantoor op het Beethovenplein. 
De komst van frietzaak ‘Het Hoekje’ op de plek van slagerij 
Leeser (hoek Obrechtstraat) was echt een evenement. 
Je bestelling gaf je door een loketje door. Er stond altijd een 
lange rij. 

We hebben het Oremusplein gebouwd zien worden. 
Het was een feest toen dat geopend werd. We kwamen er 
geregeld voor o.a. de bibliotheek op de hoek. 
In de wijk waren allerlei clubjes om naar toe te gaan, niet 
alleen voor kinderen maar ook voor mij als moeder of later 
als oudere. Zoals de mogelijkheid van eten in het Altevelt”. 

Anneke heeft wel een aantal maanden in een wit 
huisje gewoond: “De riolering van ons huis zat vol met 
doorgegroeide wortels waardoor de riolering sprong. 
Dat was een flinke ramp. Ik heb eerst een paar weken bij mijn 
dochter gewoond en toen 3 maanden in een wit huisje (toen 
nog niet gerenoveerd) gewoond. Dat vond ik wel fijn maar 
wel ver lopen naar het pleintje voor de boodschappen”.  

Ze heeft heel lang getennist en tot haar 89e haar auto 
gereden en bezocht in het gehele land haar familie en oude 
vriendinnen zo lang dat ging. 
Met veel trots somt ze voorzichtig op dat ze 7 kleinkinderen 
en 5 achterkleinkinderen heeft. Het jongste achterkleinkind 
is 10 maanden en de oudste is 10 jaar. 

Anneke woont nog steeds zelfstandig. Ze krijgt de kapster 
aan huis, de boodschappen worden door de kinderen 
gedaan en ze krijgt lekkere maaltijden van de SWOA 
bezorgd. “Het is heel fijn dat mijn kinderen dichtbij wonen 
en met grote regelmaat bij mij langs komen”, ze herhaalt het 
een aantal maal met trots en blijheid. Als het maar even kan, 
loopt ze dagelijks een wisselend rondje door de buurt achter 
de rollator of naar de bakker op het pleintje.

Haar 100e verjaardag is uitbundig gevierd met een mooi 
feest.  Van harte gefeliciteerd en alle goeds en gezondheid 
gewenst!

Astrid de Winther

FOTO: NICO HEIMANS

Mevrouw ANNEKE COMPANJEN
viert haar 100e VERJAARDAG 
en woont al 69 JAAR in de wijk!



Heeft u dit jaar nog recht op vergoeding?

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

Regelmatig krijg ik in de praktijk de vraag 
wat nou de beste ziektekostenverzekering 
is. Dat is een vraag die niet eenduidig te 
beantwoorden is. Er lijkt heel veel keuze te 
zijn waardoor de men al snel bang is om de 
verkeerde keuze te maken. Het loont in 
ieder geval wel de moeite om te kijken naar 
de kosten die je zou willen maken of die je 
verwacht te moeten maken. 

Advertentie

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  ACUPUNCTUUR:                             Acupunctuur en uw Ziektekostenverzekering

De basisverzekering is wettelijk overal 
hetzelfde, dan is er in de praktijk niet veel 
verschil en kun je voor de goedkoopste 
kiezen. Kies je voor een aanvullend pakket 
dan is het belangrijk de dekking die 
geboden wordt goed te bekijken. Sluit die 
aan bij je wensen en behoeften? Zit er niet 
teveel in het pakket? Worden de gewenste 
behandelingen geheel of gedeeltelijk 
vergoed? En wat is het maximum bedrag 
wat per jaar of per dag gedeclareerd kan 
worden? Het blijkt dat verzekeraars vooral 
op de dagvergoeding bezuinigen. Wees 
daar dus alert op. Desgewenst kan ik je een 
linkje geven naar een overzicht van de 
vergoedingen per verzekeraar voor 2023, 
deze heb ik recent ook op facebook gepost.

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

30 31

 

 
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       Beethovenlaan 70 
6815 CT Arnhem       6815 BM  Arnhem 
tel: 026-4433252       tel: 06-23103081 
info@fysiotherapieveerkracht.nl      sport@fysiotherapieveerkracht.nl 

 
wanneer noodzakelijk behandelen wij aan huis 

 
 

Ontdek bij Veerkracht wat jouw kracht is. Door middel van doelgericht sporten onder
deskundige begeleiding van ervaren trainers bereik jij jouw doelen!
1-op-1- training, small group training (max 4 pers), bokszaktraining,

voeding en coaching.

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

Behandeling van oorsuizen, NAH, GLI en Long- en Oedeemfysiotherapie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lever uw recepten in bij

Drogisterij Alteveer. Uw medicijnen zijn hier

ook af te halen of worden op verzoek thuis bezorgd.

Apotheek Biermasz

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51 - 6815 BL  Arnhem

026 37 07 535

• 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!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur   

en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

& Drogisterij Alteveer

Apotheek Biermasz
Onder de Linden 21-1
6822 KG Arnhem
026 44 23 618
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VAN WIJKEN WETEN
JOHANNES KON

KUNST IN DE WIJKEN

Sedert het begin van de mensheid is 
nooit duidelijk geworden wat "kunst" 
is : horen daar de muurtekeningen 
bij in de grotten van Altamira (Sp.) of 
Lascaux (Fr.) ? 
De eerste [kopieën] zag ik op mijn 
pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela in 2008.
De tweede [kopieën] op gezag van 
mijn vader in 1963 op onze vakantie 
in de Dordogne.

Wat staat er in onze wijken als kunst 
geafficheerd ? Ik beperk mij tot het
'beeldhouwwerk': 
Op begraafpark Moscowa struikel 
je erover en 'bij ons' volgens het 
befaamde 'Nulboek Arnhem uit de 
kunst' van Theo Brink*:

CRANEVELT 
Arno Arts (Pizza di Arte - 2012) op 
het Oremusplein
gerenoveerd

Erik Buijs (Daar - 2011) op de hoek 
Kluizeweg / Oude Kluizeweg

vGtO (U bevindt zich hier - 2006) 
op de Amorijstraat (de 'rode pijl')

Cor Litjens (You can make your 
pictures here - 2011) op de Eduard 
van Beinumlaan

Ubbo Scheffer (Kleuters - 1970) 
bij basisschool De Zyp (voorheen 
de Emmausschool), Eduard van 
Beinumlaan 28).

ALTEVEER
Mechteld Feijtel-Deinema (Taille 
van Turkse Kirimizi - 2007) op hoek 
Willem Pijperstraat / Sweelincklaan;
--
Petra Groen (Huis met muzieknoten
2011) op de Mahlerstraat;

Nelleke Manche (Lezend kind
2011) 'boven' de Beethovenlaan;

Arno van der Mark 
(Sind wir Schatten der 
Vergangenheit - 1982) op de
Waterbergseweg / Diepenbrocklaan

vTgO (U bevindt zich hier - 2006) 
op de Diepenbrocklaan (de 'rode pijl').

GRAFFITI
Heel bescheiden allemaal dus...
maar dan hebben we onze 
'onbescheiden', anonieme 
straatkunstenaars nog die erg weinig 
'conventies' kennen. 
Ik heb geprobeerd ook deze 'artistieke' 
uitdrukkingswijze in kaart te brengen.
Van de 'grotere' werken heb ik foto's 

gemaakt, van de beschildering van
lantaarnpalen, elektriciteitskastjes e.d. 
niet.
Weinigen benaderen de vorm/stijl van 
'Banksy' of de meer officiële
muurschilderingen zoals die elders in 
de stad ook zo hun charme hebben
(woningcorporaties doen hun best,
hopelijk ook t.z.t. op het nieuwe 
complex aan het Oremusplein ?).

Als 'Vriend van Museum Arnhem' mag 
ik mij soms ook wel verbazen over 
onze 'buitenkunst'...

*Uitg. Hijman Ongerijmd -2019
en (afgezien van Moscowa pp168-170, 
en Rijnstate pp171-175) 
pp 72/73.

M75 Huiswerkbegeleiding, 
studiebegeleiding en bijlessen - Arnhem

Waterbergseweg 3 - 6815 AL Arnhem
06 44 760 888

• Gediplomeerd leerkracht  
• Remedial teacher  
• Autisme specialist

Marieke van Eeden 

•  Huiswerkbegeleiding in een kleine groep. ( 2 - 5 leerlingen)

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

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

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

VMBO HAVO VWO
Voor elke leerling maatwerk 

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

Op burendag, 24 september stak de 
wijkraad onder het motto Wijkraad 
Doet de handen uit de mouwen. 
Zeven uur later stond daar een 
prachtig buurtwormenhotel kant en 
klaar.
In oktober werd een goed bezochte 
informatieavond gehouden in de 
Buurtfabriek. Aan de hand van 
powerpoint presentaties  werd 
veel kennis gedeeld over gezond 
bodemleven en wat wel en niet aan de 
wormen gevoerd mag worden. 
Daarna werden de wormen gedropt in 
hun nieuwe onderkomen.

Zeventien adressen hebben zich 
gemeld om de wormen  wekelijks te 
gaan voeden.
De Buurtfabriek heeft het hotel 
“Onze Compostfabriek” geadopteerd 
voor de verdere coördinatie.

Straks kunnen we eigen potgrond 
maken en met de wormenthee 
(percolaat) onze (kamer)planten 
bemesten! 
Wil je meer weten, kom langs bij de 
Buurtfabriek (inlooptijden zie website)
Dank aan de leden van de wijkraad.

Hannie Riksen

WIJKRAAD DOET

Ubbo Scheffer (Kleuters - 1970) 

Mechteld Feijtel-Deinema (Taille 
van Turkse Kirimizi - 2007) 



3434

Activiteitenschema

Overige activiteiten 55+
In de boven-gymzaal door Budo sport Arnhem op maandagmiddag gegeven van 15.30 - 16.30 uur:

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

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

De meeste Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Er zijn echter ook groepen die 
in juni of nog langer doorgaan, meer informatie hierover is bij de groepsvertegenwoordiger bekend. 
De recreatiezaal activiteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitge zonderd de kerstvakantie. 
Voor informatie kunt u bellen met Marjan van Roon, 026 -35 100 51 of via activiteiten@craneveer.nl
De recreatiezaal en ingang gymzalen zijn te vinden in de bocht van de Viottastraat, op het terrein van 
de scholen.

Richtlijnen lidmaatschap Craneveer
Nieuwe leden mogen twee keer mee kijken of meedoen voor ze zich inschrij ven via opgaveformulier 
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.

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

Opzegging van het lidmaatschap
Opzeggen met ingang van het nieuwe seizoen dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de leden-
administratie Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem en wel voor 1 september: admin@craneveer.nl.
Het midden in het seizoen beëindigen van deelname aan een activiteit ontheft leden niet van de 
verplichting de contributie over het hele seizoen te voldoen.

Oplage: 1700 exemplaren
Vormgeving: Nico Heimans

Druk: DrukwerkMax, Duiven
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden 
stukken. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken 
in te korten of te weigeren zonder opgaaf van reden(en).

Colofon
Redactie Wijkblad Craneveer
Anne Melse  •  Advertenties
Mozartstraat 4  •  06 -21 89 24 10
Marcella Kerner  •  Redactielid
Kluizeweg 126
Ryklof Wander  •  Redactielid
Loospad 9  •  026 - 445 26 07

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

Cindy Steegs  •  Redactielid
06 - 4450 43 37
 Nico Heimans •  Vormgeving
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
Cindy te Boome
Cattepoelseweg
Petra Harmsen
Bachlaan

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

penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
06 -14 40 80 66
Monique Steenkamer • secretaris
wijkraad@craneveer.nl
Michiel Spee
wijkraad@craneveer.nl
Hannie Riksen
06 - 44 87 04 48
Jenine Hingstman
06 - 23 14 33 18
Marjan van Roon
026 - 351 00 51
Ryklof Wander
026 - 445 26 07

Werkgroepen
Verkeer & Parkeren
verkeer@craneveer.nl

Stichting Buurtfabriek
info@onzebuurtfabriek.nl

Rijnstate
rijnstate@craneveer.nl

Coöperatie Duurzaam Craneveer
info@duurzaamcraneveer.nl

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

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

Maurice Lankheet  06 -14 40 80 66

WOORDZOEKER decemberlekkernijen

Oplossing gevonden? Stuur deze vóór 11 december 2022 naar: 
prijsvraag@craneveer.nl Je maakt dan kans op een leuke prijs!
Een briefje naar: Oplossing Woordzoeker Craneveer
Sweelincklaan 22 - 6815 BH Arnhem mag ook!

Zoek alle woorden op in het veld en 
streep elk gevonden woord door. 
Woorden kunnen horizontaal, 
verticaal en diagonaal staan. 
Als u alle woorden hebt gevonden 
en doorgestreept blijven een aantal 
letters over. 
Zet deze vanaf linksboven tot 
rechtsonder lezend in de vakjes 
hieronder.
Samen vormen ze een leesbare zin.

CRANEVEER

De oplossing van de 
Woordzoeker van 
juli-augustus is:  
DE R ZIT WEER IN DE 
MAAND
De winnares is 
Marina Brink die 33 jaar 
vóór Cafer Cafetaria 
't Hoekje heeft gehad. 
Ze puzzelt alle puzzels en 
wint nooit wat...
Behalve nu!
Marina is superblij met 
een mooie winterset, 
aangeboden door 
garage Jongepier!

 14.00 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal

 
19.00- 20.15 uur Keep Fit Gymzaal beneden/

   Recreatiezaal
 19.30 - 21.30 uur Tafeltennis Gymzaal beneden
 20.00 - 21.30 uur Badminton Gymzaal boven

 09.30 - 12.00 uur Schilderen Recreatiezaal
 12.30 - 14.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 15.30 - 16.30 uur Ismakogie Recreatiezaal
 20.00 - 22.00 uur Badminton Gymzaal beneden

 13.30 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 15.30 - 16.15 uur Kleutergym 1 Gymzaal boven
 16.15 - 17.00 uur Kindergym Gymzaal boven
 19.00 - 20.00 uur Zumba Gymzaal beneden
 20.00 - 22.00 uur Nomen Nescio (koor) Recreatiezaal

 14.00 - 15.00 uur Gymfit 60+ Recreatiezaal
 15.45 - 16.45 uur Rustige Yoga* Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Volleybal Gymzaal beneden
 20.00 - 21.30 uur Badminton Gymzaal boven

 10.00 - 12.30 uur Biljarten Recreatiezaal

 10.30 - 11.30 uur Zaalvoetbal Gymzaal beneden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 
Vrijdag

Zaterdag
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AMANDELLETTER

APPELBEIGNET

APPELFLAP

BORSTPLAAT

BOTERLETTER

CHAMPAGNE

CHOCOLADELETTER

CHOCOLADEMELK

GINGERBREAD

GOURMETTEN

KALKOEN

KERSTONTBĲT

KERSTSTOL

KRUIDNOTEN

MARSEPEIN

PEPERNOTEN

SNOEPGOED

SPECULAAS

TAAITAAI

ĲSTAART

woordzoekerfabriek*nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing
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APPELFLAP

BORSTPLAAT

BOTERLETTER

CHAMPAGNE

CHOCOLADELETTER

CHOCOLADEMELK

GINGERBREAD

GOURMETTEN

KALKOEN

KERSTONTBĲT

KERSTSTOL

KRUIDNOTEN

MARSEPEIN

PEPERNOTEN

SNOEPGOED

SPECULAAS

TAAITAAI

ĲSTAART

woordzoekerfabriek*nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                              



VDZ adv werving nov 22 Craneveer.indd   1VDZ adv werving nov 22 Craneveer.indd   1 3-11-2022   08:33:553-11-2022   08:33:55


