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I N DIT NUMM ER:  
Koningsdag 2015 • Fietsen voor het goede doel • 
Geschiedenis van het Beethovenpleintje • 
Wijkschouw wateroverlast
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 SUPERMARKT  COOP ALTEVEER
Beethovenlaan 61, 6815 BL Arnhem, T 026 44 26 720

Maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 20.00
Zaterdag van 8.00 tot 18.00

Wilt u ook op de hoogte blijven van Coop Alteveer? 
Volg ons dan ook via facebook of www.coop.nl

•	Een	ruim	assortiment	glutenvrije	
produkten

•	Een	ruim	assortiment	Biologische	
en	Rawfood	produkten

•	Een	ruim	assortiment	van	de	
Vegetarische	slager	in	de	diepvries

•	Lactose	vrije	produkten	(kaas,	melk,	
yohhurt)

•	Elke	dag	dag	vers	brood	en	gebak	
van	bakker	Derks

•	Bij	ons	in	de	winkel	staat	een	
pinautomaat	waar	tot	€	250,-	per	
dag	gepind	kan	worden

•	Ruime	parkeergelegenheid
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AgendaVan de redactie
Wat hadden we een heerlijke Koningsdag in de wijk! Zoveel buurt
bewoners die elkaar ontmoetten, een gezellige rommelmarkt waar leuke 
spullen gekocht en verkocht werden...  en zelfs de burgemeester, die 
eventjes langs kwam op het Oremusplein.

In dit nummer van de Craneveer schenken aandacht aan de geschiedenis 
van het Beethovenpleintje. En in een volgend  nummer schrijven we 
over het Oremusplein.  Weet u zich nog iets te herinneren  over hoe het 
vroeger was op één van deze pleinen en wilt u dat delen, stuur dan uw 
herinnering naar de redactie.

De werkgroep verkeer is zich aan het buigen over de verkeerssituatie op 
het Beethovenplein. Want door het tweerichtingsverkeer en het overal 
parkeren is het wel onveilig. Samen met  dhr. Verwoert van de gemeente 
en dhr. Hartgers  als vertegenwoordiger van de winkels op het pleintje, 
en het actiegroepje van bezorgde wijkbewoners,  is er een oplossing 
gevonden voor een veiliger inrichting waarin iedereen zich kan vinden.  
De enige die nu nog medewerking moet verlenen is de wijkraad, die 
daarvoor geld uit het Wijkactieplan beschikbaar moet stellen. 

In juni  is er de straatspeeldag en In september wordt het vast ook weer 
gezellig tijdens het wijkfeest. Maar ook deze activiteiten staan of vallen 
met vrijwilligers! Dus graag aanmelden als je wilt dat het door kan gaan 
en groots kan worden!

En wat de redactie betreft: mocht u als wijkbewoner een interessant stuk, 
artikel, foto o.i.d. hebben van of over onze wijk, dan houden we ons graag 
aanbevolen!

Veel leesplezier.

Namens de redactie, Astrid de Winther

Woensdag 10 juni   
Straatspeeldag

Zaterdag 13 juni  
Kids/Junior Grooves!

16 t/m 19 juni  
avond 4 daagse

Zaterdag 20 juni  
Craneveer Grooves!

Zondag 12 juli  
Craneveer nr. 7 in de bus

Zaterdag 12 september  
Buurtfeest

Zaterdag 19 september  
Kledingbeurs Altenieuw

Elke eerste zaterdag van de maand 
tussen 15.00 en 17.00 uur worden de 
bloemveldjes bijgehouden. Gezellig als je 
meehelpt!

Inleveren kopij
Mail uw kopij voor het volgende nummer 
aan: redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt 12 juli. 
Uiterste aanleverdatum voor kopij is 
17 juni.

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

Foto omslag
Gemaakt door Enno Milder tijdens 
Koningsdag op het Oremusplein. 
Uw foto op de omslag? Mail hem naar  
redactie@craneveer.nl

Kijk ook op www.craneveer.nl
voor activiteiten en het laatste nieuws
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Van het bestuur

Omzien naar elkaar
In onze wijk zijn ruim 2000 woningen 
en wonen bijna 4500 mensen. Laten er 
hiervan eens ruim 3000 volwassen zijn. 
Stel nu eens dat de helft van deze 
mensen het leuk of nuttig vindt om 
voor de eigen wijk actief te zijn. En als 
die 1500 mensen iedere maand een 
uurtje iets willen doen, dan zijn er maar 
liefst 18.000 vrijwilligersuren beschik
baar voor de wijk. Omgerekend zijn dit 
10 volledige arbeidsplaatsen!

Er is heus voor ieder wat wils: een uurtje 
voorlezen op school, een uurtje helpen 
met het bijhouden van de bloemen
veldjes, het organiseren van een 
evenement, uurtje tappen achter de 
bar bij het Buurtfeest, uurtje bij een 
springkussen staan op Koningsdag of 
tijdens de Buitenspeeldag, meedenken 
over de toekomst van de wijk tijdens 
een wijkgesprek, kleding sorteren 
tijdens Altenieuw, handen uit de 
mouwen voor Buurtkracht of de kids 
Grooves. Overdag of ’s avonds, in het 
weekend of doordeweeks, structureel 
of eenmalig, keus genoeg. En het 
gezegde ‘vele handen maken licht 
werk’ is ontzettend waar.

In onze wijk zijn er gelukkig al veel 
mensen die zich actief inzetten voor 

allerhande activiteiten. Maar het zijn 
toch ook weer vaak dezelfde gezichten 
die je dan ziet. In het kader van ‘buurt
schap’ (een vrije eigen variant voor het 
Achterhoekse ‘noaberschap’) zou het 
zo leuk zijn als er nog meer mensen zich 
een uurtje vrij willen maken. 
Initiatieven om de wijk nog leefbaarder 
te maken zijn er genoeg, maar bij de 
uitvoering draait het toch vooral om 
voldoende handjes. 

Wie in het kader van buurtschap veel 
heeft gedaan is mevrouw L. Dessens
Alberts uit de Mendelssohnlaan. Zij was 
onder meer bestuurslid van Craneveer 
in de jaren zeventig. Voor al haar 
ver diensten is zij onlangs koninklijk 
onderscheiden. Wij feliciteren haar 
hiermee van harte. Maar ook de recent 
ontvangen royale gift van de voor
malige vereniging van erfpachters 
is een vorm van naar elkaar omzien: 
de vereniging is opgeheven en het 
batig saldo is deels overgemaakt naar 
Craneveer met als opdracht om hier 
iets mee te doen voor de wijk. Hartelijk 
dank hiervoor! En ideeën vanuit de 
wijk horen we graag: een nieuwe 
social sofa? Een speeltoestel op het 
Beethovenplein? Een evenement zoals 
een open lucht filmavond? 

Wat voor mij ook bij buurtschap hoort 
is omzien naar elkaar, betrokken zijn bij 
elkaar. Daarom baal ik er ook zo van dat 
in onze wijk twee keer kort achter 
elkaar een inbraak is gepleegd in één 
van de winkels. Juist de ondernemers in 
onze wijk moeten we koesteren; zij 
verhogen het woongenot, maken de 
wijk zelfvoorzienend en dragen in hoge 
mate bij aan de leefbaarheid. Maar ook 
het sluiten van het tankstation vind ik 
heel jammer. Waar tref je nu nog aan 
dat er voor je getankt wordt? Altijd een 
vriendelijk woord erbij. Voor mij hoorde 
het echt bij hetgeen onze wijk zo leuk 
en bijzonder maakt. Jammer dat dit 
niet voortgezet kan worden. 

Laten we omzien naar elkaar, naar onze 
wijk. Samen de handen uit de mouwen 
steken, datgene koesteren en verster
ken wat onze wijk bijzonder maakt. 

Wij kijken uit naar uw reacties. 

En tot slot: wie mist er een kleine schop 
na de kleedjesmarkt op Koningsdag? 
De dame die hem per abuis om niet 
heeft meegenomen wil deze alsnog 
graag betalen. Ook dat is buurtschap!

Sylvia Kortenraij

OPROEP
BRIDGECLUB  CRANEVEER  organiseert elke 
donderdagavond  in het clubgebouw van de 
wijkvereniging CRANEVEER aan de Viottastraat  een  
gezellige bridgeavond.
Er is nog  plaats voor nieuwe leden.
Bent u geïnteresserd, neem dan contact op met
Jan Pierik
Cattepoelseweg 172
telefoon 35 195 53
(ook  is  het  mogelijk  een  maand  “op proef”  te  komen.)
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Inventarisatie
Twee nummers geleden stond er in 
de Craneveer een oproep aan u als 
wijk bewoner om te melden als er 
in uw huis of directe omgeving veel 
wateroverlast geweest is, zoals bij de 
enorme regenbuien in juli 2014. Een 
tiental mensen heeft op deze oproep 
gereageerd en daarbij werden ook 
plekken genoemd die nog niet bekend 
waren bij de leden van de wijkraad. 

Deze inventarisatie is gemaild aan 
de gemeente en eind april zijn twee 
mensen van de gemeente met een 
aantal bewoners langs een tiental 
plekken gefietst. De heren namen 
goed de tijd om de klachten aan te 
horen en keken naar waterlopen, 
wegverandering en, bermen en 
achtertuinen. Diverse bewoners 

Wijkschouw wateroverlast
konden ook aangeven dat recente 
veranderingen, zoals  een nieuwe 
laag asfalt of een drempel in de weg 
de wateroverlast de afgelopen jaren 
heeft verergerd. Dit is het geval 
bij de Wagnerlaan, Kluizeweg en 
parallelweg van de Cattepoelseweg. De 
verschillende geluiden zijn gehoord en 
schades bekeken.

Hoe nu verder?
De gemeente neemt de gegevens mee 
in een rapport over de wateroverlast 
in de gehele stad. Het is dan aan de 
politiek om een besluit te nemen en 
prioriteiten te stellen. De gemeente 
kijkt wat er gedaan kan worden om 
overlast in onze mooie wijken, maar 
ook in de rest van de stad tot een 
minimum te beperken en te voor
komen dat water de huizen inloopt. 

Maar ook de wijkbewoners zelf kun
nen aan de slag gaan, bijvoorbeeld 
door een laag stenen achter de heg, 
verhogen inrit of door te zorgen 
dat water in de tuin makkelijker 
wegstroomt. De verstening van 
diverse tuinen, maakt dat er meer 
water via de straten of andere tuinen 
moet wegstromen. Daar kunnen 
de tuinenbezitters zelf wat aan 
doen. Ik denk dat ik voor meerdere 
wijkbewoners spreek als ik zeg: “zorg 
voor een groene natuurtuin, daar 
genieten ook anderen van”.

Als er nader bericht komt van de 
gemeente zullen we u weer via de 
Craneveer op de hoogte stellen.

Marjan van Roon
Lid wijkraad.
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Alpe d’Huzes- 
Opgeven is 
geen optie
Al enige jaren fietsen 
wij, vier mannen van 
50+ uit Alteveer ( Paul 
Sanders, Jan van 
Lochem, Erik Kaemingk 
en Pieter Brunner) 
minimaal eens per 
week rond Arnhem. In 
de winter wordt er 
gespind in de 
sportschool of thuis getraind op de tacx. Soms worden er tochten 
gefietst zoals de “Vael Ouwe”. In 2012 zijn we in een kleine week 
naar de “Morvan” in Frankrijk gereden. Sommigen van ons kennen 
elkaar al bijna 30 jaar. Anderen hebben elkaar via de buurt 
(Alteveer) of de school van hun kinderen leren kennen. 

Vorig jaar in het voorjaar bleek één van onze partners borstkanker 
te hebben en ontstond het plan om aan de Alpe d’Huzes mee te 
doen. Sindsdien wordt er getraind in klimmen, langere afstanden 
rijden en het opbouwen van conditie. De gesprekken gaan over 
hartslagzones, trainingsschema’s en vooral over afvallen. In april 
van dit jaar hebben we hiervoor een trainingsweekend gehouden 
in Frankrijk waarin zo veel mogelijk hoogtemeters werden 
gemaakt. Met als hoogtepunt een beklimming van 18 %. 

De Alpe d’Huzes is een tocht die jaarlijks wordt gereden. Dit jaar 
2015 op 4 juni. Het is een tocht waarin voor ons de solidariteit met 
mensen die kanker hebben tot uitdrukking komt. Tevens is het 
een sponsortocht waarmee zoveel mogelijk geld wordt opge
haald om onderzoek naar de bestrijding van kanker mee te 
financieren. Het doel is om zo vaak mogelijk de berg op te fietsen. 
Een klim van 13,89 kilometer met een gemiddeld stijgingspercen
tage van 8 %. Het begin is het zwaarste dan is het direct 11 of 12 
procent. 

Wij proberen elk 3 keer de berg op te fietsen 
en zoeken sponsoren. Gelukkig hebben wij 
de Coop in Alteveer bereid gevonden ons 
te sponsoren.  Ook willen wij graag een 
oproep doen om geld via de site te doneren 
aan ons team B50+. Via onderstaande link 
is dit mogelijk. 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/b50/

Vier fietsvrienden die zo vaak mogelijk de “Alpe d’Huez” op 
gaan fietsen in de strijd tegen Kanker.

Extreme Armoede is te 
verslaan, door te fietsen 
in Kenia!
Op 7 juni 2015 ga ik 120km fietsen op de mountainbike 
in Kenia om kinderen, gezinnen en studenten die in 
extreme armoede leven te ondersteunen. Ik doe dat met 
een groep van meer dan 50 mannen en vrouwen van de 
4e Musketier. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer 
zich individueel voor € 10.000 laat sponsoren om zo 
een geweldig totaalbedrag bij elkaar te verdienen om de 
mensen in Kenia te ondersteunen.

Compassion: bevrijdt kinderen van armoede 
Samen met de christelijke organisatie Compassion willen 
we in dit gebied een verschil uitmaken. Compassion 
investeert het sponsorgeld in projecten voor arme 
moeders en baby’s, kinderen en studenten. Deze 
organisatie helpt in o.a. Kenia de meest kwetsbare 
kinderen, via lokale kerken. Kinderen die een sponsor 
krijgen, kunnen daardoor naar school en worden sociaal, 
emotioneel en geestelijk gevormd, en krijgen medische 
zorg en aanvullende voeding. Alle kinderen horen ook 
over Jezus’ liefde voor hen. Sponsors kunnen met de 
door hen gesponsorde kinderen corresponderen.

Grote uitdaging 
In schril contrast met onze welvaart staat dat er elke 
dag wereldwijd nog 17.000 kinderen onder de 5 jaar 
sterven(1 per 5 seconde) aan voorkoombare ziekten 
zoals malaria, longontsteking en diarree. Ik vind het 
geweldig dat ik mij met zoveel medefietsers kan inzetten 
voor deze kinderen die het extreem moeilijk hebben. 
Voor Compassion ga ik daarom de uitdaging aan om in 
Kenia 120 km te mountainbiken op 1 dag. Met een veel 
warmer klimaat en andere 
omstandigheden dan in 
Nederland wordt dit een 
enorme opgave. Maar ik 
ben al hard aan het trainen. 
We hopen in totaal een half 
miljoen euro op te halen 
waarmee we veel moeders 
en baby’s, kinderen en 
studenten kunnen helpen. 
Dat zou toch geweldig zijn?!

Voor vragen of meer informatie kunt contact met mij 
opnemen: henkkuiper@upcmail.nl Meer informatie over 
de Muskathlon kunt u vinden op www.compassion.nl

Bedankt!
Met hartelijke groet,
Henk Kuiper Palestrinastraat 1 6815 DA Arnhem
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COLLECTE HARTSTICHTING
 
Van 5 tm 11 April 2015 hebben we de collecte 
weer opgepakt nadat dit enkele jaren niet 
was gebeurt.
We zijn met 11 personen langs de deuren 
gegaan en met succes, want we hebben ruim 
1100 euro opgehaald.
Zou je volgend jaar ook collectant willen 
zijn? Bel me dan op 026-3336347/ 06-10075538 
of mail naar bernard wartna@upcmail.nl
 
Met vr.gr.
Bernard Wartna
Palestrinastraat 8
6815 DB Arnhem
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Wat hadden we mazzel met het weer en wat hebben we deze Koningsdag met ontzettend 
veel wijkbewoners gevierd! De Oranjecommissie kijkt terug op een waanzinnig geslaagde 
zomerse en zonnige Koningsdag met natuurlijk de ‘klassiekers’: de fietstocht met versierde 
fietsen, het schminken en de kleedjesmarkt. De ‘bijnaklassiekers’: het schilderen en het 
Oranje café (met heerlijke zitplaatsen in de zon, gratis koffie & thee, oranjekoeken, bollen 
en bitter) hadden ook ruime belangstelling. Ook vonden nieuwkomers, de Rodeostier en 
de Megajump, gretig aftrek. Joris Pausma heeft dit jaar voor het eerst de Fietstocht 
Wisselbokaal op de schoorsteenmantel staan! In zijn eerste jaar notabene en uitgereikt 
door onze eigen Burgemeester Herman Kaiser. Gefeliciteerd Joris!

Een groot dankwoord aan de vele vrijwilligers! Dank aan de mannen van Craneveer Grooves 
voor de relaxte muziek. Ook willen we dit jaar een dankwoord uitspreken aan de onder
nemers in de wijk die deze Koningsdag weer mogelijk hebben gemaakt. Coop Alteveer, 
Repro Evers, Wasto en ga zo door. Zonder hen geen bezoekers. Zonder hen geen stroom. 
Zonder hen geen limonade voor de kinderen. Bijzondere aandacht verdient ook de 
Stichting Oud Papier Actie Alteveer ‘t Cranevelt die ons ook dit jaar weer gesteund heeft. 
Dank daarvoor!

Elk jaar wordt de Oranjecommissie op Koningsdag uitgenodigd door de Burgemeester in 
het stadskantoor om het Koningsdagvuurwerk te bewonderen. De Oranjecommissies uit 
Arnhem krijgen de mogelijkheid om bij te praten met het Bestuur van de Stichting Viering 
Nationale Feest en Gedenkdagen. Vanuit deze stichting wordt er geld beschikbaar gesteld 
voor de organisatie van Koningsdagactiviteiten. Helaas is dit niet voldoende. En daarom 
zijn we zo blij met sponsors en donaties.

Het Oremusplein was vol! Leuk! En dat willen we graag zo houden. Sterker nog: de plannen 
voor volgend jaar zijn al in volle gang en gaan weer een stap verder. Maar daar hebben we u 
voor nodig. U, die samen met uw kinderen ieder jaar ons Oranjefeest bezoekt! Doneer! Als 
ieder van de 2.000 huishoudens € 0,50 doneert, kleurt het Oremusplein ook volgend jaar 
weer knal Oranje! Help ons daarbij! Doneren kan nog steeds op 
IBAN:NL79INGB0001764968. Dank je wel!

Oranjecommissie Alteveer & ’t Cranevelt
Rogier, Renate, Enno, Renske, Ramon en Edward

Koningsdag 
          2015 
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ARNHEM

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden

Wat gaat u doen?

U stimuleert en bewaakt, samen met de andere bestuurs
leden, de continuïteit en ontwikkeling van de stichting.

•	U	vertegenwoordigt	met	regelmaat	extern	de	stichting	of	
haar activiteiten.

•	U	woont	ongeveer	8	keer	per	jaar	de	bestuurs
vergaderingen	bij.

•	U	verbindt	zich	aan	de	stichting	voor	(tenminste)	een	
termijn	van	3	jaar.

•	Tijdsbesteding	per	week:	gemiddeld	circa	2	uur	per	week,	
afhankelijk	van	de	rol	binnen	het	bestuur.

Wat vragen we van u?

•	U	heeft	affiniteit	met	de	doelgroep	en	met	de	doelstelling	
van de stichting.

•	U	beschikt	over	een	uitgebreid	netwerk	en/of	u	heeft	
ervaring	of	affiniteit	met	financiën	en	fondsenwerving.

•	U	heeft	een	uitgebreide	werkervaring	en	een	HBO/WO	
denkniveau.

•	Een	actieve	bijdrage	in	de	ontwikkeling	van	de	stichting.	
•	Goede	communicatieve	vaardigheden.	

Wat bieden we u?

•	Een	boeiende	en	voldoening	gevende	vrijwilligersfunctie.
•	Een	professionele	en	informele	vrijwilligersorganisatie.

Voor informatie, contact en aanmelding:
Petra	SeltenBos,	secretaris,	tel.	0631993558		
petra@schoolscoolarnhem.nl   
Frits	Roelofs,	voorzitter,	tel.	0655394851	
frits@schoolscoolarnhem.nl

Website:	www.schoolscoolarnhem.nl 

Reacties vóór 1 juli a.s. via één van de bovengenoemde 
bestuursleden.

Creatieve Dagbesteding 
en Coaching

voor 101 jaar en jonger
Rondom Arnhem, op maat en aan huis. 

Eerste gesprek is gratis

Sophie Ebeling Koning
Sociaal Psycholoog

Telefoon: 06-16545139
E-mail: sophieebelingkoning@gmail.com

WWW.SOPHIEEBELINGKONING.NL

Gezellig	4	dagen	wandelen	in	de	prachtige	bossen	van	
Schaarsbergen	op	16,	17,	18		en	19	juni	a.s.

Dit	kan	individueel	maar	ook	in	groepsverband	(met	uw	leerlingen).

Afstanden	:	5	of	10	km	•	Start:	18.00	uur

Vertrekpunt	en	finish:	Stal	Mansour,	
Kemperbergerweg	793	te	Schaarsbergen

Informatie	en	inschrijving:	www.a4dschaarsbergen.nl
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Buurtfeest 2015 
Zaterdag 12 september op het Beethovenplein
Met veel enthousiasme zijn we al weer een aantal keer bij elkaar gekomen om het 
tweejaarlijks Buurtfeest te organiseren.  De voorbereidingen lopen goed. Maar we 
hebben, om er weer een fantastisch Buurtfeest van te maken zeker ook jullie hulp 
nodig! Help mee met de lotenverkoop, met de opbouw, de dag zelf een uurtje 
(achter de bar, bij een spel) of met het opruimen. 
En doe mee met de Zeepkistenrace: probeer de snelste of de origineelste te zijn. Er 
zijn categorieën ‘6 t/m 12 jaar’, ’13 130 jaar’ en ‘meermanszeepkist’.  Wil je 
daarentegen de origineelste zijn, maak dan je zeepkist in het thema ‘Holland’. Dat 
is het thema van Buurtfeest 2015!
Ook onze buren van het Nederlands Openluchtmuseum zijn van de partij om 
mede het feest tot een succes te maken!
In de weken voorafgaand aan het Buurtfeest zal aangebeld worden om jullie van 
harte uit te nodigen. Daarnaast zal diegene vragen om een paar loten te kopen. 
Hiermee wordt het feest mede mogelijk gemaakt. Er zijn weer veel leuke prijzen te 
winnen!
Graag tot ziens op zaterdag 12 september, als bezoeker en hopelijk velen ook als 
vrijwilliger.Kijk voor meer informatie op www.craneveer.nl , onder ‘activiteiten’ en 
voor aanmelding als vrijwilliger: buurtfeest@craneveer.nl.

Buurtfeestcommissie:
Bas Wildeman
Joost Maree
Huib Kortenraij
Bas van der Togt
Ronny Sprong
Bernard Wartna
Hetty de Jonge

Programma:
14.00 uur: Start met Zeepkistenrace
16.00 uur: Spellen, workshops, sport, loting etc., in 

de grote tent muziek, gezelligheid, met 
een goed verzorgde catering

20.00 uur: Muziek, dansen, casino, ook tent voor de 
jongeren, schiettent, pannaveld

24.00 uur: Sluiting

Eind maart hebben we voor het eerst de 
gloednieuwe muziekinstallatie in 
gebruik genomen. Het verschil met de 
vorige was duidelijk te horen. Het geluid 
bij de Grooves klinkt nu strak en helder.

Samen met het Bestuur hebben wij de 
financiële ruimte gevonden om deze 
investering mogelijk te maken. 
Daarnaast was Woningbouwvereniging 
Portaal zo gul om een bijdrage van € 500 
te geven om dit wijkinitiatief te onder
steunen. Hartelijk dank daarvoor!

We hebben de nieuwe apparatuur 
met een ingezet bij het Paaseieren 
zoeken en op Koningsdag om lekker te 
loungen in het zonnetje. Zo  kunnen ook 
andere wijkinitiatieven profiteren van de 
nieuwe apparatuur.

Tijdens de afgelopen Kids en Junior 
Grooves hadden wij ter ondersteuning 
op de dansvloer een echte dansinstruc
trice ingehuurd. De kinderen reageerden 
enthousiast en hebben een aantal 
nieuwe moves geleerd. 
Er werd afgesloten met een heuse 
“dance battle” in de kring. Iedereen kon 
zijn beste move laten zien aan de groep. 

De volgende Kids/Junior 
Grooves staat gepland op 
zaterdag 13 juni en de 
30+ Grooves op 20 juni. 
Zie ook onze website 
www.craneveergrooves.nl 

Wil je een actieve bijdrage leveren aan 
de Grooves? Je kunt je aanmelden op de 
website. We zoeken vooral ouders die 
willen helpen bij de Kids/Junior Grooves 
met bijvoorbeeld het inschenken van 
limonade of toezicht bij de deur.

Harold de Booys

klinkt beter dan 
ooit!
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Op vaste momenten in de week en 
maand zullen diverse activiteiten de 
revue passeren. Elke activiteit wordt 
na afloop geëvalueerd, bijgesteld en 
weder om aangeboden. Denk bijvoor
beeld aan:
•	themawandelingen	op	woensdag

ochtend vanuit het onlangs geopen
de theehuis Moscowa;

•	stel	je	voor	het	wijkgebouw	Craneveer	
omgetoverd tot filmhuis op donder
dagmiddag; 

•	een	lezing	in	het	Rode	Kruisgebouw	
op vrijdagmiddag; 

•	samen	koken	met	ingebrachte	(groot
moeders) recepten op zondag in de 
Altevelt horecakeuken en daar na 
samen aan tafel;

•	een	wekelijkse	tabletcursus	aan	huis	
of helpende handen in uw tuin. 

Tal van ideeën waar wij als wijkbewo
ners samen invulling aan gaan geven; 
‘voor de wijk, door de wijk’.  Wij zullen 
nauw samenwerken met (welzijns) 
organisaties in de wijk die mede 

Buurtkracht start proef 
activiteiten
Uit de resultaten van de enquête onder ouderen is gebleken dat er behoefte 
is aan activiteiten op het vlak van Bewegen, Eten, Cultuur en Burenhulp. De 
praktijk zal dat echter gaan uitwijzen. Daarom start Buurtkracht met proef 
activiteiten voor de duur van 6 maanden vanaf juli aanstaande. 

invulling kunnen geven aan de 
activiteiten. Ook willen wij optimaal 
gebruik maken van de diverse 
ontmoetingslocaties in de wijk.

Uiteraard hebben wij ook proefperso
nen nodig die de proefactiviteiten gaan 
doen en beleven en beoordelen op 
aantrekkelijkheid en haalbaarheid. 
Tijdens deze proefperiode vragen wij 
afhankelijk van het soort activiteit een 
gereduceerde eigen bijdrage.
Ons doel is om einde van het jaar tot 
een aantrekkelijk en structureel activi
teiten aanbod te komen wat niet meer 
weg te denken is in onze wijk. 

Heb je een leuk idee en doe je mee? 
Breng het in en meld je direct aan als 
deelnemer of vrijwilliger! 

Lieke Camerik
namens het projectteam Buurtkracht
bel: 026333 63 47
of mail: buurtkracht@craneveer.nl

Al snel nadat Liesbeth in 
‘t Cranevelt kwam wonen, 
heeft zij zich beschikbaar 
gesteld voor een bestuurs
functie van de in 1973 
opgerichte Recreatieve   
Vereniging  Craneveer.  Van 
1974 tot 1979 is zij daarvan 
secretaris geweest en 
heeft met onder meer Bas 
Groene weg de vereniging 
door de opbouwfase 
heen geholpen. Met name 

de toentertijd bestaande jongerensociëteit vergde veel 
bestuurlijke inspanning.
Hierna zijn nog vele besturen gevolgd, waarin Liesbeth 

zitting heeft gehad. Zo was ze voorzitter van Bezoekers
centrum de Watermolen, lid van het bestuur van de toen
malige Verrijzenisparochie in onze wijk en bestuurslid van 
het Arnhems Studentenpastoraat. In haar hoedanigheid van 
lerares scheikunde is zij bestuurslid geweest van de 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en helpt zij 
nu nog mee om proeven te bedenken voor het laboratorium 
in het Watermuseum, waar ze ook vrijwilliger is.

Uiteindelijk is het de Raad van Kerken Arnhem geweest, 
die voor Liesbeth de onderscheiding heeft aangevraagd, 
omdat zij al 10 jaar bestuurslid is, maar vooral omdat zij 
als secretaris gedurende 5 jaar het  dagelijks bestuur heeft 
gecoördineerd. Ook heeft zij aan de basis gestaan van de 
organisatie van de Kerkennacht, die op 19 juni a.s. voor de 
tweede keer wordt gehouden.

Koninklijke onderscheiding voor Liesbeth Dessens
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Wij stofferen moderne 
en klassieke meubelen!

Ook voor het restaureren van 
moderne en klassieke meubelen 

bent u bij ons aan het juiste adres!
Bel voor een gratis offerte!

Mob: 06-229 708 73

Industriesraat 5 E, 6827 BD Arnhem  
info@nout-meubels.nl

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51

026-3707535

ma t/m vr 9:00 - 18:00 u
(13:00 - 13:30 gesloten)

za 9:00 - 16:00 u

Regelmatig speciale 
aanbiedingen

Bestellen is altijd 
mogelijk

Graag tot ziens



16



17

Cr
an

ev
ee

r •
 Ja

ar
ga

ng
 4

2 •
 N

um
m

er
 6

Ruiterscoutingroep Anne de Guigne in de 
Blokhut ̀ t Knollehûs aan de Wolflaan
Aan de rand van onze wijk staat een 
blokhut genaamd ̀ t Knollehûs. Dat is 
sinds 2000 de thuishaven van scouting
groep Anne de Guigne en deze groep is 
een van de drie ruiterscoutinggroepen 
in Nederland. Hier wordt scouting met 
paardrijden gecombineerd.  
De scoutinggroep Anne de Guigne 
bestaat vanaf 1968. 
Het doel van scouting is kinderen en 
jongeren een plezierige beleving van 
hun vrije tijd te geven en op die manier 
een bijdrage te leveren aan de vorming 
van hun persoonlijkheid. Kinderen zijn 
op weg naar zelfstandigheid. 

En scouting helpt in de ontwikkeling 
die ze doormaken door hen steeds 
meer zelf zeggenschap en verant
woorde lijk heid te geven en zelf leiding 
te laten nemen. 
Het spel van verkennen vormt hierbij 
het uitgangspunt. En het buitenleven 
natuurlijk! Op allerlei manieren spelen 
en leren de kinderen in de natuur en in 
en rond de blokhut: er wordt geknut

seld, er worden spelletjes gedaan.  En 
ook speurtochten, survival, pionieren, 
koken, toneelspelen, vlotten bouwen 
en kamperen staan op het programma. 
Bijziondere activiteiten zijn het 
Regionaal Scouting Weekend, de 
Arnhemse Winterhike (trektocht in de 
winter met overnachtingen), het 
zomerkamp, weekendkampen en de 
jaarlijks terugkerende boerenkoolfuif, 
rommelmarkt en zomerBBQ . Laatst 
was er een vossenjacht in het Open
luchtmuseum en de eerste opkomst 
van het jaar is de Airbornewandeltocht.
De kinderen zijn verdeeld in leeftijds

groepen. Bij de Anne 
de Guigné zijn er 
welpen (7 tot 11 
jaar), scouts (11 tot 
15 jaar) en explorers 
(15 tot 18 jaar). Na je 
18e kun je bij de 
leiding.
Elke leeftijds groep 
heeft op zaterdag 
een activiteit bij de 
blokhut waar met 

scoutingthema´s gewerkt wordt en 
wordt genoten van alle mogelijkheden 
die de bosomge ving biedt. Bij een 
ruiterscoutinggroep leer je op een 
speelse manier veilig met een paard 
om te gaan. Je leert ook van alles over 
de verzorging van paarden en over de 
juiste houding als je op een paard rijdt. 
De ruiterscouts leren zoveel, dat zij het 
ruiterbewijs kunnen halen. Om de 5 

weken is er een manegeopkomst, 
waar kinderen ervaring opdoen met 
paarden. Kinderen die al paardrijden 
krijgen daar een extra les van 2,5 uur. 
Op dit moment zijn er ongeveer 50 
leden. Vanaf 7 jaar kan een kind starten 
als welp. Er is vaste leiding: zeven 
leidinggevenden voor de welpen, vier 
voor scouts en twee voor de explorers. 
Alle leiders hebben een VOG (verkla
ring omtrent gedrag) en zij hebben 
opleidingen gevolgd.
Er wordt gebruik gemaakt van twee 
maneges: De Waterberg en Stal 
Man sour. Manegeopkomsten zijn er 
bij Stal Mansour. Kinderen van de 
scoutinggroep kunnen met korting 
paardrijlessen volgen bij de manege De 
Waterberg.
 
Waar kunnen we de scouting 
tegenkomen?
Natuurlijk bij de blokhut en in het bos 
met allerlei activiteiten. Maar ook af en 
toe in de wijk, bijvoorbeeld bij de 
ver koop van de scoutingloten, voor 
een ‘heitje voor karweitje’ en tijdens 
speurtochten. Ook is er jaarlijks een 
rommelmarkt waar buurtbewoners 
mogen inbrengen en shoppen.
Nieuwsgierig geworden? Elke zaterdag 
van 14.00 tot 16.30 uur is er scouting 
aan de De Wolflaan. Kom gerust eens 
kijken en informeren.

Femke Landman & Astrid de Winther

Zonder financiële steun van wijkbewoners is een leven dige 
wijkvereniging niet mogelijk. Het gezins lidmaat schap 
bedraagt € 10, per jaar, alleenstaanden betalen € 5,. Met dit 
bedrag financieren wij o.a. het wijkblad en organiseren wij 
activiteiten (voor kinderen) in de wijk.

Maak de bijdrage over op rekeningnummer 
NL64 RABO 0381 6020 44 t.n.v. Recreatieve Vereniging 
Craneveer te Arnhem o.v.v. lidmaatschap Craneveer en je 
naam en adresgegevens.

Word lid!
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door Henk Wagenaar

Dit artikel kwam tot stand met 
behulp van de herinneringen van 
ooggetuigen van destijds, Remmer 
Boelmans en Yvonne en Jaap van 
Hensbergen.

De enige ruimte in onze wijk die ooit 
officieel het predicaat ‘plein’ heeft 
verworven is het Oremusplein. Een 
verkleinwoord heeft dit plein nooit 
gekend. We kennen op Alteveer ook 
allemaal ‘het pleintje’. Deze koosnaam 
is gereserveerd voor het stuk van de 
Beethovenlaan waar de winkels zijn. 
Het pleintje staat de laatste tijd volop 
in het nieuws. Het is in het kader van 
herbestrating in de wijk vorig jaar 
opnieuw ingericht en sindsdien is het 
volgens velen vóór alles een parkeer
plaats voor auto’s geworden. De 
winkeliers zijn er blij mee, want zonder 
al die parkeerplaatsen kunnen ze niet 
overleven, stellen ze. Veel voetgangers 
zijn er ongelukkig mee. Er is aan de 
noordzijde geen trottoir en ze voelen 
zich er niet veilig tussen al die rijdende 
en in en uit parkerende auto’s. 
Voor de bezoekers en winkeliers in de 
jaren vijftig was dit een ondenkbaar 
probleem. Er liepen trottoirs langs de 
winkels en auto’s waren er nog bijna 
niet.
Wie waren die neringdoenden van des
tijds die hun zakelijk geluk beproef den 
in de winkels van Alteveer? 

was ongetwijfeld Marinus. Hij ventte 
voor de CAMIZ (later Coberco). Toen 
dit bedrijf stopte, werd deze mobiele 
zuivelverzorging overgenomen door 
de heer Dales van de Hommelseweg. 
Van deze melkventers had de zuivel
winkel van Sluis op het pleintje 
voortdurende concurrentie. 
Hoe konden al deze mensen een 
bestaan vinden in een wijk die veel 
kleiner was dan de onze in de tijd dat ’t 
Cranevelt nog niet bestond? Het 
welvaartspeil lag beduidend lager dan 
nu. De mensen gaven een derde deel 
tot de helft van hun inkomen uit aan 
voeding (tegenwoordig zo’n 11%) en 
voor levensmiddelen was bijna 
iedereen aangewezen op de 
buurtwinkels. 

Wie waren de winkeliers van destijds en 
zijn ze allemaal verdwenen?
Slechts één zaak, rijwielhandel Slijkhuis 
op huisnummer 72, heeft de tand van 
de tijd doorstaan, al zit er sinds enige 
jaren een andere eigenaar op. Naast 
Slijkhuis in de tegenwoordige kapsalon 
Melri, was tot 1947 de tapijten en 
gordijnhandel Krabbendam gevestigd. 

Wel vijftien zaken waren er en je kon 
kiezen uit maar liefst drie kruideniers 
en twee bakkers, allemaal op hetzelfde 
pleintje. Bovendien reden er dagelijks 
ook nog een aantal bakkers, een paar 
groenteboeren en een melkboer met 
hun karren door de wijk.

Van Hensbergen herinnert zich dat in 
broodleverantie rijkelijk werd voorzien. 
”Mijn vader had Alteveer in drie bezorg
wijken ingedeeld en had hier voor 
ook drie mensen in dienst. Naast de 
bakkerij van mijn vader bezorgde ook 
de Coöperatie dagelijks bij een aantal 
klanten brood. De bezorger daarvan, 
de altijd vrolijke Jan Heijnen, was een 
bekende figuur op Alteveer. Hij deed 
ook veel kerkelijk werk in de Moriakapel 
aan de Lisztstraat. Hij woonde in de 
houten noodwoningen. Ik herinner 
mij hem nog zeer goed omdat hij 
vaak in onze bakkerij kwam. Als hij 
namelijk brood tekort kwam, ging hij 
niet terug naar de Klarendalseweg 
om aan te vullen maar haalde hij het 
bij ons. Verder bezorgden ook nog 
de bakkerijen Kusters en Van Asselt 
op Alteveer. De bekendste melkboer 

Pleinen in de wijk deel 1 
Geschiedenis van het 
Beethovenpleintje
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Advertentie

Bloemen.....
maken blij, vrolijken op, troosten, 
feliciteren, bedanken
Wij maken graag een mooi boeket of 
arrangement voor u!
Voor uzelf, of om weg te geven 
Team Flow Bloemisten: 
Yara, Krystyna, Cecilia, Leonie en Ingrid

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem 
tel. 026 3517148
bestel@flowbloemisten.nl
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Regenboog Schilderwerken
Arnhem

 TON SUSAN
ambachtelijk schilder

 voor al uw schilderwerkzaamheden,
glaszetten, wandafwerking, houtrot vervangen

tonsusan@kpnmail.nl
06-23253284



Na de oorlog kwam daar een filiaal van 
Albert Heijn. Die zaak gaf echter de 
concurrentie met de andere kruide
niers op het pleintje spoedig op en 
vanaf toen tot ongeveer 1970 was daar 
slagerij Siepman te vinden. Daarnaast, 
op nr. 68 was bloemenzaak De Vries. 
Later vestigde zich daar slagerij Pluim, 
tegenwoordig Keurslager De Haas. 
Naast de slager vonden we op nr. 66 de 
zuivelhandel Sluis. Remmer Boelmans 
merkt op: ”Mevrouw Sluis jaah … dat 
was een pronte dame die er uitzag als 
een lieve verpleegster in haar immer 
onberispelijk witte schort. Buurman 
Timmer was ook in het wit. Hij knipte en 
schoor. Aanvankelijk was de hele win
kel een kapsalon. Later ging mevrouw 
Timmer voor in de zaak textiel en 
naaigerei verkopen. De heer Timmer 
knipte achter voort.” Boelmans, destijds 
een jeugdige klant van Timmer, vertelt 
verder: “Eerst ging er dan de brand in 
een Golden Fiction sigaret, waaruit 
Timmer gretig enkele trekken opzoog. 
Vervolgens werd de sigaret op de 
schoorsteenmantel gelegd en toog de 
kapper aan de arbeid. Hij hield pas op 
als hij uitgekletst was. Intussen rookte 
de sigaret zelf door. Als zo’n knipbeurt 
voorbij was, hoefde je voorlopig niet 
terug te komen. Nagenoeg al je haar 
lag op de grond.”
Op de hoek tenslotte was bakker Vos. 
In de zijgevel naast de deur was een 
etalage volgestapeld met doosjes 

en blikjes chocolade: flikken, 
kattetongen en zo meer. 

Nu steken we recht het plein 
over. Waar nu drogist/apotheek 
Biermasz zetelt, zagen we de 
kantoorboekhandel Noppers (zie 
foto), die er ook een bibliotheek op 
na hield. Honderden bruin gekafte 
boeken met witte uit leennummers 
op de ruggen. ”Voor een stuiver, 
of was het al een dubbeltje, las 
je thuis elk boek drie maal uit,” 
aldus Boelmans. Naast Noppers , 
op nr. 55, waar we tegenwoordig 
broodjes kopen, kochten de dames 
destijds garen en band in het 
garniturenwinkeltje van mevrouw 
Weijland. Tenminste, als ze niet liever 
bij mevrouw Timmer kochten aan 
de overkant. Boelmans herinnert 
zich nog de prachtige vioolklanken 
die doordrongen tot in de winkel. 
“Het was de viool van meneer 
Weijland. Hij was een echte musicus, 
want hij speelde bij de Arnhemse 
Orkestvereniging. Een beroepsman, 
maar zijn vrouw verdiende mee, 
want de orkesten betaalden heel 
slecht.” Later heeft in dit pand nog 
jarenlang de groente zaak van Jan 
Krijgsman gezeten. 

En dan op nr. 57 het winkeltje dat het 
genoeglijkste in de herinnering is 
blijven leven van Remmer Boelmans: 

de sigarenwinkel. Meneer en 
mevrouw Dibbing hadden deze 
zaak na de oorlog overgenomen 
van de heer Teljer. “Voor je vader 
kocht je er sigaren per stuk. 
Maar je kon er ook niet genoeg 
komen, want bij de Dibbings 
was er de eeuwige vlam. Een 
gasvlammetje dat de hele dag 
aan het einde van een koperen 
buisje brandde. Permanente 
service. Nergens rook het zo 
lekker: een heerlijke mengeling 
van tabak en hoest bonbons. En 
een oprechter glimlach dan die 
van het echt paar Dibbing was er 
op het pleintje niet te vinden.” 
De buren van Dibbing waren 
drogist. Voor de oorlog dreef 

mevr. Gerrevink de zaak. Daarna werd 
het een filiaal van drogisterij Van de 
Plas, een winkel uit de Steenstraat. 
Van der Geest was bedrijfsleider in dit 
filiaal op Alteveer en nam het later over. 
”Híj was het oertype van de drogist, zíj 
een schaterlachende schat”, herinnert 
Boelmans zich. “En zij was zeer actief in 
de zondagschool van Moria” vult Van 
Hensbergen aan.

En dan naast elkaar DE concurrenten 
van het pleintje. Boschma en Van de 
Beld. De grote kruideniers van weleer. 
De één had zonen, Pim, Hessel en 
Wilbert, de ander dochters, Emmy en 
Thea, met mooie pijpenkrullen. Je was 
bij Boschma of je was bij Van de Beld. 
En dan de kop van het pleintje. In de 
hoek: Bakker Van Hensbergen. Die 
had carré’s en vruchtengebakjes, èn 
zoon Jaap die later wethouder werd. 
Van Hensbergen: “De banketbakkerij 
werd overigens door mijn grootvader 
gesticht voor zijn dochter, mijn moeder, 
die banket betrok van de firma Petri op 
de Steenstraat. In 1937 trouwde zij met 
mijn vader, een volledig gediplomeerd 
brood en banketbakker.“
Dan, naar voren geschoven, de groen
te boer van het pleintje. Voor en tijdens 
de oorlog was dat Fieselier. “Deze had al 
voor de oorlog een TFord bestelauto”, 
vertelt Van Hensbergen. “Hij verborg 
dit vehikel altijd angstvallig achter zijn 
winkel. Destijds was er namelijk een, nu 
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Aan (de leden van) wijkvereniging de Craneveer,

Met het opheffen van de Vereniging Erfpachters Alteveer is een einde gekomen aan een periode van ruim 13 
jaar in welke de voormalige erfpachters uit onze wijk tegen de Gemeente Arnhem hebben geprocedeerd over 
de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten bij de verkoop van de erfpacht gronden op Alteveer.

De vereniging heeft tijdens alle procedures samen opgetrokken met de Vereniging Erfpachters van de wijk 
de Paasberg. De procedures hebben uiteindelijk niet tot het resultaat geleid dat de Gemeente Arnhem tot 
terugbetaling van het, naar onze menig, te veel betaald geld behoefde over te gaan. Wel heeft het Hof na lang 
procederen geconcludeerd dat de Gemeente onzorgvuldig richting de erfpachters heeft gehandeld.

Tijdens de laatste gezamenlijke Algemene Ledenvergade ring van de beide verenigingen op 26 augustus is 
besloten om de procedures te staken en de verenigingen op te heffen.

Tevens is bij die gelegenheid door de leden besloten, dat het bestuur van de verenigingen het resterende 
bedrag, wat na het opheffingsproces nog in de kas van de verenigingen zit, in gelijke delen over te maken aan 
de wijkverenigingen van de Paasberg en Alteveer.

Dit betekent dat beide wijkvereniging een dezer dagen elk een bedrag van €3560,10 overgemaakt krijgen.

Namens het voormalige bestuur,
Hermien Nieuwenhuijsen, exvoorzitter
Geert Nauta, expenningmeester
Hans Overmeer, bestuurslid

volledig dichtgebouwde, achteringang 
van zijn winkel, die van mijn ouders en 
van Van de Beld. Als Fieselier ging rijden 
had hij veel bekijks. Hoe het precies 
is gegaan met zijn Fordje tijdens de 
oorlog weet ik niet maar het wagentje 
was er na de oorlog nog wel.”
Na de oorlog werd Fieselier opgevolgd 
door Van Stijn en zonen en dochters. 
Vele zonen en vele dochters. En ma van 
Stijn. Beroemd tot aan de klaverjastafel 
van Craneveer. Zoon Henny nam later 
de zaak over. En tenslotte op de hoek de 
slagerij Leeser. Boelmans: “Witte tegels, 
prachtige biefstukjes. Joodse mensen 
die ‘het’ overleefd hadden.” Boelmans 
zegt: “Je wist als kind nog niet precies 
wat, want er werd vooral gezwegen. 
Maar je voelde dat meneer en mevrouw 
Leeser wisten wat er te koop was 

geweest in de wereld. Je kreeg altijd 
iets meer. Met een glimlach.” 
Van Hensbergen: “Het pleintje was 
vlak na de oorlog ons voetbalterrein, 
ondanks het feit dat het sportpark al 
voor de oorlog was aangelegd en dus 
dichtbij was. Maar ons speelveld werd 
steeds meer bedreigd. Eerst door de 
auto’s van de winkeliers zelf, toen ook 
door de eerste auto’s van klanten. Maar 
ook wijkagent Ebbers speelde een rol. 
Hij zat ons regelmatig achter de broek, 
maar hij vertelde ons ook wanneer hij 
er niet was en dus impliciet zei hij: “Ga 
dan je gang maar..” En dan was er nog 
de architect Van Gestel, op de hoek van 
de Obrechtstraat tegenover Leeser. Hij 
spoorde ons steeds aan om toch vooral 
op het Sportpark te gaan spelen. 
Maar ook voor volwassenen was het 

pleintje inderdaad het centrum van 
Alteveer. Vijf mei 1945 was het er vol 
met teruggekeerde Alteveerders 
met veel ORANJE en ROOD/WIT en 
BLAUW, rond de tank die daar was 
achtergebleven en er nog vele weken 
stond. Op de oudejaarsavonden 
leek het om twaalf uur wel of heel 
Alteveer hier was verzameld. Ook de 
telefooncel, tegenover het cafetaria, 
vervulde een belangrijke rol in al 
die Alteveerse ontmoetingen. Nog 
heel veel mensen hadden geen 
telefoon thuis en dat betekende het 
gebruik van de openbare telefooncel. 
Anno 2015 lijkt dit met al onze 
communicatiemogelijkheden wel iets 
uit de Middeleeuwen.” 
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Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther • Voorzitter
Obrechtstraat 18 • 026-4460306
Chantal Feber • Advertenties
Cattepoelseweg 276 • 026-3511100
Henk Wagenaar • Algemeen
Cattepoelseweg 201 • 026-4424073
Herma Zuidema • Algemeen
Cattepoelseweg 230 • 026-3518447
Lieke Camerik • Algemeen
Palestrinastraat 8 • 026-3336347
Coen Pausma • Layout
Meijrooslaan 28 • 026-4454211

redactie@craneveer.nl

Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Herma Zuidema • Coördinatie 
026-3518447
bezorging@craneveer.nl

Bestuur Recreatieve Vereniging Craneveer
Maurice Lankheet • Voorzitter
Cattepoelseweg 254 • 026-3510245
Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 21 • 026-3510051
Jorgo Trautig • Penningmeester
Cattepoelseweg 360 • 026-3610329
Nicole Buurman • Comm.
Cattepoelseweg 248 • 026-4438782
Pieter Fock • Algemeen
Beethovenlaan 57 •06-28983456
Sylvia Kortenraij • ledenadministratie
Halévystraat 8 • 026-3513754
vacature

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

penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/ ’t Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
026-3510245
Sylvia Kortenraij • secretaris
026-3513754
Marjan van Roon • plv. Secretaris
026-3510051
Jorgo Trautig • penningmeester
026-3610329
Henk Wagenaar • verkeer
026-4424073

wijkraad@craneveer.nl

Redactie Website www.craneveer.nl
Daniëlle Pepels 
website@craneveer.nl

Activiteitenschema

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

De Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Zaalvoetbal heren gaat door in juni. 
De recreatiezaal activiteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitge zonderd de kerstvakantie. 
Voor informatie kunt u bellen met Mw. Marjan van Roon, 026-3510051. 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 vertegen-
woordiger een rekening voor de contributie over de periode september t/m mei. 
Te betalen aan: Craneveer reknr. NL64 RABO 0381602044 t.n.v. penningmeester Craneveer te Arnhem

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

Overige Activiteiten
In de boven gymzaal wordt door Budo sport Arnhem op maandagmiddag van 15.30-16.30 uur  Tai Chi 
voor 55+mensen gegeven. Contactpersoon is Anneke v.Maanen 026-3511413

Donderdag 14.00 – 15.00 uur, recreatiezaal: Gymfit 60+. Contactpersoon is Mariëlle van Tuil: 
06-44756765. Georganiseerd door Arnhemse Gymvereniging AAC1899: www.aac1899.com.

   19.00 - 20.00 uur Yoga Recreatiezaal
 20.30 - 21.30 uur Yoga Recreatiezaal

 08.45 - 09.45 uur Qi Gong Recreatiezaal
 14.00 - 16.30 uur Biljarten Recreatiezaal
 19.00 - 20.00 uur Damesgym Gymzaal beneden
 20.30 - 21.30 uur Basketbal Gymzaal beneden
 20.00 - 22.00 uur Badminton Gymzaal boven

 09.30 - 12.00 uur Schilderen Recreatiezaal
 14.00 - 16.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 19.00 - 20.00 uur Ismakogie Recreatiezaal
 20.30 - 22.30 uur Badminton Gymzaal beneden

 08.45 - 10.00 uur Tai Chi Recreatiezaal
 10.15 - 11.30 uur Tai Chi 70+ Recreatiezaal 
 15.45 - 16.30 uur Kleutergym 1 Gymzaal boven
 16.30 - 17.15 uur Kleutergym 2 Gymzaal boven
 17.15 - 18.00 uur Meisjesgym Gymzaal boven
 19.00 - 20-00 uur Zumba Gymzaal boven
 20.00 - 21.00 uur BBB-groep Gymzaal boven
 19.00 - 20.00 uur Mannen Yoga Recreatiezaal
 20.30 - 21.30 uur Yoga Recreatiezaal

 19.30 - 22.30 uur Bridge Recreatiezaal
 20.30 - 22.00 uur Volleybal Gymzaal beneden

 08.45 - 10.00 uur Tai Chi Recreatiezaal
 10.00 - 12.00 uur Biljarten Recreatiezaal
 13.30 - 16.30 uur Bridge Recreatiezaal

 09.30 - 11.00 uur Zaalvoetbal Gymzaal beneden

Nieuwe leden

welkom!




