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Alteveer
Beethovenlaan 61
6815 BL Arnhem
Tel. 026 44 26 720

Exclusief bij Coop Alteveer
 

 Maak kans op: 
1 van de 4 limo diner bonnen 

voor 2 personen.

Hoe neemt u deel: 
Bij besteding van €50,- aan boodschappen 

deponeert  u de kassabon met naam en 
telefoonnummer  in de actie box.

 
Deze actie loopt  van 4 februari tot 4 maart.

De winnaar wordt wekelijks 
bekend gemaakt.
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Als redactie zijn we geschokt door
het verlies van ons redactielid van het
eerste uur, Jop Burlage. Jop maakte
de hele geschiedenis van het blad
mee. Vanaf de eerste periode waarin
de Craneveer nog met de offsetma
chine gemaakt werd tot nu waarin
het volautomatisch gedrukt wordt.
Veranderingen in de vormgeving van
het blad hadden bij Jop tijd nodig, het
blad was toch ook een beetje haar
kindje. Maar als er dan weer een
'nieuwe' Craneveer lag, was de aan
vankelijke aarzeling weg en was ze
weer apetrots. We staan in dit num
mer uitgebreid stil bij haar leven.
In dit nummer blikken we ook even
terug op de mooie winterperiode die
alweer achter de rug is. Onze ijsbaan
lag weer snel dicht en de schaatslief
hebbers hebben uitgebreid hun
baantjes kunnen trekken. Ook de
kinderen hebben heerlijk op het ijs
kunnen spelen, getuige ook de foto
op de voorpagina. Edith Sanders van
IJsvereniging Thialf blikt nog even
terug. 
Verder in dit nummer doen we ver
slag van een gezellige en geslaagde
buurtquiz. De Händelstraat won,
mocht het predikaat 'Slimste straat
van Craneveer' in ontvangst nemen
en mocht volgens traditie ook ver
slag doen van de avond. Frank Maas
land heeft namens de winnaars een
leuk artikeltje geschreven.
Verder in dit nummer weer de aan
kondigingen van komende activitei
ten en de berichten van de wijkraad.

De redactie wenst u veel leesplezier!
 
Ysbrand Graafsma
redactie@craneveer.nl 

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan:
redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
24 maart. Uiterste aanleverdatum
voor kopij is 6 maart.

Van de redactie
 

Ook adverteren?

Geïnteresseerd in adverteren in
Craneveer? Neem contact op met
de redactie:
redactie@craneveer.nl
 

 
Rekeningnummer Craneveer:
38 16 02 044       
t.n.v. penningmeester Craneveer
te Arnhem
 
 

Foto omslag
Op de omslag een foto van het
ijsplezier op onze ijsbaan. De foto
is gemaakt door Edith Sanders.
Ook uw foto kan hier staan. Mail
uw foto’s aan:
redactie@craneveer.nl 
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Fysiotherapie Bakker
Uw gespecialiseerde praktijk voor

Corine Goossens-Klok en Iem Bakker
Mozartstraat 2, 6815 CT Arnhem

Tel: 026-4433252
www.bakker.uwpraktijkonline.nl

We hebben een contract met alle zorgverzekeraars, 
inclusief Menzis.

Behandeling van oorsuizen
Oncologie fysiotherapie
Thuiszorg fysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie

Manuele therapie
Hydrotherapie

Bedrijfsfysiotherapie
Oedeemtherapie

 

EN NU IK!
tijd voor uzelf,

tijd voor reflectie

Agaath Heijboer
uw gesprekspartner

06 - 404 92766 
info@heijboer-coaching.nl
www.heijboer-coaching.nl

Bent u toe aan een 
verlenging van het 

rijbewijs,
 

en is een keuring
vereist?

 
 

    Keuring vindt plaats bij u thuis.  
Kosten 40 euro.

 
 Info: J.A. Teunissen, arts

 06-52479692
e-mail: 

hansteunissen43@kpnmail.nl
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Van het bestuur
Gewoon heel bijzonder
Op oudejaarsdag is ons medebe
stuurslid, redactielid en erelid Jop
Burlage, onze Jop,  na een kort ziek
bed overleden. Zes weken lang heeft
ze een dappere strijd geleverd waar
bij ze haar werk binnen Craneveer
tot op de laatste dag regelde. Nog
vol ongeloof hebben wij op 7 januari
afscheid van haar genomen, op een
manier zoals Jop het wilde; een ‘
feestje’ om haar te gedenken. Het
was een gedenkwaardige middag met
mooie woorden, liedjes en herinne
ringen. Ze heeft zich, langer dan wie
ook, bijna vanaf de oprichting van
Craneveer, onafgebroken voor onze
vereniging ingezet. We zullen haar
erg missen. We kijken in dit nummer
uitvoerig op haar leven terug. 

40 jarig bestaan
Het nieuwe jaar, 2013, is al weer in
volle gang. De sneeuw en ijspret
liggen alweer achter ons. Dit jaar is
voor Craneveer een bijzonder jaar,
want in september van dit jaar be
staat de vereniging 40 jaar! Dit jubi
leum gaan we uiteraard groots vieren
op een bijzondere plek in de wijk!
We zijn al begonnen met plannen
maken en in de komende nummers
zullen we steeds meer prijs geven…

Ledenadministratie Craneveer
De ledenadministratie van Crane
veer is per heden overgenomen
door Sylvia Kortenraij. Zij is vorig
jaar toegetreden als algemeen be
stuurslid en heeft aangeboden de
taken die Jop altijd met verve vervul
de, te willen overnemen. Vanwege
de overdracht en het inwerken kan
het op dit moment iets langer duren
voor er een reactie komt vanuit de

ledenadministratie. Wij rekenen op
uw begrip hiervoor. (ledenadmini
stratie@craneveer.nl)

Nieuwe activiteiten
Onze wijk leeft. Geregeld krijgen we
concrete voorstellen voor nieuwe
activiteiten. Zo heeft u vorige keer
al de aankondiging voor de weer
baarheidstraining voor tieners kun
nen lezen. Wij juichen het toe als
buurtbewoners zich bij ons melden
met ideeën voor nieuwe activiteiten.
Daar waar mogelijk pakken we het,
samen met de initiatiefnemer, graag
verder op. Aankondigingen voor
activiteiten kunt u teruglezen in de
Craneveer, maar u kunt zich ook
aanmelden voor de e-mailaankondi
ging over de activiteiten. Dan weet
u zeker dat u optimaal geïnformeerd
wordt over wat er in onze wijk te
doen is. Aanmelden voor e-mails kan
door een mailtje te sturen naar het
bestuur.

Paaseieren zoeken
Zondag 24 maart kunnen de kinde
ren weer paaseieren zoeken in het
Openluchtmuseum. De paashazen
hebben al weer toegezegd aanwezig
te zijn. Vanaf 6 maart start de inschrij
ving bij Foto Cranevelt op het Ore
musplein. Wij zullen u medio febru
ari via mail, infokast en posters nader
berichten over deze activiteit. Is uw
mailadres bij ons nog niet bekend?
Stuur een mail naar bestuur@crane
veer.nl en u wordt automatisch op
de hoogte gehouden.
 
Het bestuur
bestuur@craneveer.nl 

 Agenda
 
24 maart         paaseieren zoeken     Openluchtmuseum       

...................................................Knip hem uit en hang hem op............................................

Cursus weerbaarheid voor
tieners
Op maandag 4 februari start de
cursus weerbaarheid voor tieners. In
de laatste Craneveer van 2012 stond
deze training beschreven, maar dat
is wellicht aan jullie aandacht ont
snapt.
Kort samengevat: in de cursus leer
je hoe je door houding en gedrag
aan anderen kunt laten zien wat je
niet wilt. Je leert oplossingen ver
zinnen voor allerlei lastige situa
ties, bijvoorbeeld als iemand te
dicht tegen je aan komt zitten in
een bus of als iemand jou wil aan
raken en je wilt dat niet en wat je
kunt doen om sowieso niet in een
vervelende situatie terecht te
komen. Ook leer je verschillende
zelfverdedigingsoefeningen, zodat
je je eigen kracht leert kennen en
je zelfvertrouwen groter wordt.
Aan het einde van deze training
weet je beter wat je moet doen in
een lastige of bedreigende situatie.
 
Deze cursus is bedoeld voor
meisjes vanaf de bovenbouw van
de basis school en de onderbouw
van de middelbare school. De
cursus wordt gegeven door Piet
Lagewaard, erkend Aikidotrainer.
 
- start : maandag 4 februari
- 5 keer op maandag van 17-18 uur
- locatie: recreatiezaal Craneveer
- geen speciale kleding nodig
- kosten € 60,- per persoon
- geen les in de voorjaarsvakantie
 
Er zijn nog een paar plaatsen be
schikbaar. Dus wacht niet te lang
en geef je nu op via bestuur@cra
neveer.nl t.a.v. weerbaarheid/ An
nemarie van de Flier. Heb je nog
vragen, mail dan ook even naar
bestuur@craneveer.nl
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Zoekt u een vakbekwaam en betrouwbaar bedrijf, die 
voor u alle soorten klussen en klein-onderhoud in huis 
en tuin opknapt, dan kunt u mij bellen.

Wat kan ik allemaal voor u betekenen:

     - Schilder- en sauswerk, behangen etc.
     - Isoleren, aftimmeren, vervangen van deuren en kozijnen
     - Plaatsen van wand- en vloertegels
     - Ophangen van gordijnen, leggen van laminaat/parket
     - Tuinonderhoud zoals: Grasmaaien en struiken snoeien
     - Allerhande klussen die u zelf niet wilt of kunt doen.
     - en nog veel meer……….. 

Klusbedrijf Han Werner
Händelstraat 15, 6815CV Arnhem, tel. 06-25241959

Druk, druk, druk?
this = the moment!

Ligt stress op de loer? Dan is het tijd voor een weldadige, ontspan-
nende Massage. Of een koesterende pakking die de huid vitaliseert 
en nieuwe energie geeft. Even een moment voor uzelf. In de stilte 
van de schoonheidssalon.

Jeannette Loois, Wagnerlaan 122, Arnhem
Telefoon 026 – 445 30 70
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In memoriam Jop Burlage
Het is een vreemd gevoel om op dit
moment en op deze plaats in herinne
ring te moeten terugkijken op ons me
deredactielid en bestuurslid Jop. Op
onze Jop, met wie we aan het vorige
nummer van Craneveer nog zo onbe
kommerd opgewekt en onwetend van
haar sluimerende ziekte hebben sa
mengewerkt. Kort na die vergadering
openbaarde zich plotseling een ernstige
en verwoestende ziekte, die zes weken
later op de oudejaarsavond van 2012
een einde aan haar leven zou maken. 

Een leven dat begon op 29 maart
1941 in Surabaya, handels- en haven
stad op Oost-Java in Nederlands-
Indië. Jop werd geboren als derde
kind van het gezin Van der Linden en
kreeg de doopnaam Johanne-Ca
therine. Haar broer Kees, die de
uitspraak van die naam veel te moei
lijk vond, maakte daar al snel ‘Jop’
van en zo is ze de rest van haar leven
bekend gebleven.
Meteen kwam Jop midden in de grote
wereldgeschiedenis terecht. In haar
geboortejaar verwoestte de Japanse
keizerlijke marine de Amerikaanse
marinebasis Pearl Harbour en nog
geen jaar later, in 1942, werd ook de
geallieerde vloot die Nederlands-
Indië moest beschermen vernieti
gend verslagen en viel de Nederland
se kolonie in Japanse handen. Over
al in Indië werden de Nederlandse
gezinnen uit elkaar gerukt. De man

nen kwamen terecht in werkkam
pen. Vader van der Linden, adviseur
van een hoge Inlandse bestuurder
werd uit zijn functie ontheven en als
dwangarbeider tewerk gesteld aan
de Birma-spoorlijn. Vrouwen en
kinderen kwamen terecht in interne
ringskampen. Jops moeder, die er
behoorlijk Indisch uitzag, wist met
haar kinderen aan de kampen te
ontkomen. Ze dook onder in de
kampongs, ging daar door voor een
Indische en als de Japanners kwamen
controleren, werden ook Jop en haar
zus Marlies te voorschijn gehaald om
de Japanners van hun Indische iden
titeit te overtuigen. Broer Kees, die
veel blonder was, werd dan daaren
tegen zorgvuldig verborgen gehou
den. Jops moeder (Nanna) had in
haar jeugd, zoals zoveel Indische
Nederlanders, in Nederland gestu
deerd en een opleiding gevolgd tot
wiskundelerares. Met name die ken
nis stelde haar nu in staat om goede
contacten op te bouwen met de In
dische bevolking. Jonge nationalis
ten, aanhangers van Soekarno en
Hatta klopten bij haar aan voor les
sen en er ontwikkelden zich per
soonlijke banden.

In 1945 capituleerde Japan en vero
verden de geallieerden Surabaya. Ze
voerden daarbij een felle strijd met
de Indische nationalisten die de Ne
derlandse overheersing niet terug
wilden en een zelfstandige staat na
streefden. Hoewel massa’s dwangar
beiders waren omgekomen, behoor
de vader Van der Linden tot de
overlevenden en werd het gezin
herenigd. De politieke en militaire
strijd in Indië duurde ondertussen
voort. De verzelfstandiging bleek
onvermijdelijk.
Het gezin bezocht in de loop van
1949 Nederland om zich te oriënte
ren op een definitieve terugkeer. Als
achtjarig schoolkind zette Jop voor
het eerst voet op de grond van het
moederland.
Verreweg de meeste Indische Ne
derlanders vestigden zich in dat jaar

voorgoed in Nederland. Het gezin
Van der Linden hoorde tot de uit
zonderingen. Het keerde nog het
zelfde jaar terug en bleef voorlopig
in Indonesië wonen. De goede con
tacten die moeder met de nationa
listen had kwamen nu goed van pas.
Moeder nam haar oude taken weer
op en vader vond werk bij de nieuwe
overheid in Soerabaya.
Jop en haar broer Kees genoten in
die roerige tijd in Indië veel vrijheid.
Hun leefwereld was de overweldi
gende natuur. Ze konden er naar
hartenlust spelen. Daar en toen
ontwikkelde zich ook Jops sterke
liefde voor dieren, die ze tot haar
dood is blijven behouden.
Vader en moeder zagen echter dat
de corruptie in de nieuwe staat In
donesië hand over hand toenam.
Daarom besloten ze op een dag in
1954 dat het toch beter zou zijn om
definitief naar Nederland te gaan.
Als meisje van dertien zat Jop op
nieuw op de boot naar het verre en
koude Nederland. Op die boot ont
moette de familie Van der Linden de
familie Burlage, die niet ver van Soe
rabaya een suikerrietplantage had
geëxploiteerd. Tot die tijd kenden de
families elkaar vaag. Nu werden
vriendschappen gesloten. Jop kon
niet vermoeden dat deze ontmoe
ting nog verstrekkende gevolgen
voor haar zou hebben.

In Nederland kwamen de gezinnen
terecht in de Paulinastraat in Den
Haag. Het leven was wennen. Het
gezin werd opgenomen in een hech
te Indische gemeenschap in Den
Haag. Binnen de gemeenschap was
het goed toeven, maar daarbuiten
hadden velen het gevoel niet voor
vol te worden aangezien. De kinde
ren Van der Linden waren door hun
vrijgevochten jeugd en alle gebeur
tenissen in hun leven snel volwassen
geworden. Kees vermaakte zich uit
stekend in de snel opkomende en
fameus geworden Haagse scene van
de Indo-rock en vertrok vervolgens
als vrijbuiter op 18-jarige leeftijd naar

-----------lees verder op pagina 9-----------
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voor iedereen die fitness
of Spinning wil doen of
fysiotherapie nodig heeft

Oremusplein 58-60
6815 DS Arnhem

sport: 026 389 35 00
sport@lifeinmotion.nl

fysiotherapie: 026 389 39 52
fysiotherapie@lifeinmotion.nl

internet: www.lifeinmotion.nl

openingstijden sport
maandag 9.00 uur - 21.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 19.00 uur
woensdag 12.00 uur - 21.00 uur
donderdag 9.00 uur - 21.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 9.00 uur - 12.00 uur

fysiotherapie op afspraak op werkdagen
van 8.00 uur - 20.00 uur en op zaterdag-
ochtend 9.00 uur - 12.00 uur

ANNEMERSBEDRIJFA

VAN DER KLEIJ
 Verbouw
 Onderhoud
 Renovatie
 Energiebesparing
 Duurzaam bouwen

Boccherinistraat 2 , 6815 GX Arnhem
mob. 06-53 34 35 02

info@aannemervanderkleij.nl
www.aannemervanderkleij.nl

Word
donateur!
 
Nog geen donateur van Craneveer?
 
 
€10 per jaar per gezin,
€ 5 per jaar per persoon
 
  
  
Naam: …………………
 
 
 
Adres: …………………
 
 
 
Postcode: …………….
 
 
Inleveren bij:
Administratie Craneveer
p/a Halevystraat 8
6815 HC Arnhem
admin@craneveer.nl
 
 
Overmaken op Craneveer reknr.
381602044 tnv penningmeester
Craneveer te Arnhem.
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Amerika. Zijn band met Jop is zijn
hele leven onverminderd sterk ge
bleven. Jop bezocht in Den Haag de
HBS en daarna de Kunstacademie,
waar ze les kreeg van o.a. Paul Ci
troen. In die periode raakte ze onder
de indruk van Jan Burlage. Jan, die
maar liefst 18 jaar ouder was dan zij,
had de oorlog heel bewust meege
maakt. In 1946 had hij zich als vrij
williger in het Nederlandse leger
gemeld en gevochten. Hij had een
opleiding aan de zeevaartschool ge
volgd en voer nu op de grote vaart.
Het grote leeftijdsverschil verhin
derde niet dat de liefde toesloeg en
weer kwam het leven van Jop in een
stroomversnelling. Het jonge paar
verloofde zich en trouwde in 1960.
In 1962 werd dochter Karin geboren
en in 1963 zoon Jan Kees. Jop en Jan
hadden afgesproken dat hij een baan
aan de wal zou zoeken. Wáár maak
te niet uit. En zo gebeurde het dat
het jonge paar met roots in Soera
baya in het dorpje Bergum in het
noorden van Friesland belandde.
Ondanks de goede baan die Jan daar
vond, kon het gezin er niet aarden.
Jop was de eerste inwoner van het
dorp die niet uit kaas- en melkblonde
stof was opgetrokken en stond er al
gauw bekend als ‘die zwarte’ en toen
ze ook nog eens onbekommerd op
zondag in de tuin aan het werk was,
had ze het bij veel dorpsgenoten
verbruid.
Jan Burlage keek dus uit naar een
andere baan, belandde uiteindelijk bij
de KEMA en kocht een huis in Arn
hem. En zo kwam Jop in 1968 als
26-jarige vrouw en moeder van twee
kinderen met haar inmiddels 44-jari
ge echtgenoot te wonen in de
Obrechtstraat op Alteveer, waar ze
de rest van haar leven haar thuis zou
vinden.

Net als Jop had ook Alteveer al een
hele geschiedenis achter de rug. Na
een moeizame start van nieuwbouw
in de crisisjaren, was de wijk in 1944
bij de slag om Arnhem ernstig be
schadigd. In de jaren vijftig was de
wederopbouw ter hand genomen. In
de jaren zestig was die voltooid en

eindelijk was men weer toe aan luxe
en plezier. In die sfeer ontstond er
een actief buurt- en wijkleven. Soci
aal betrokken als ze was, voelde Jop
zich daarin zeer thuis. Ze nam al snel
plaats in de oudercommissie van de
Eduard van Beinumschool, waar ze
met andere jonge ouders, zoals Jan

Wammes en Suse Houtman, feesten
en festiviteiten organiseerde. Ze
hielp er ook als knutselmoeder,
waarbij haar kunstopleiding haar nog
goed van pas kwam. Toen er gymza
len bij de school gebouwd werden,
kreeg een groep enthousiaste buurt
bewoners het idee om in het com
plex ook een ruimte te bouwen die
geschikt zou zijn voor allerlei wijkac
tiviteiten. In overleg met de gemeen
te werd die ruimte inderdaad ge
bouwd en dat maakte het mogelijk
om in 1972 een wijkvereniging op te
richten met als doel het recreatieve
leven in de wijk te bevorderen: het
werd de recreatieve vereniging Cra
neveer. Samen met de heren Braven
boer, Van Gelder, Groeneweg en
Wammes behoorde Jop tot de be
trokkenen van het eerste uur en zij
trad al vrij snel na het ontstaan van
de vereniging ook toe tot het be
stuur. Er was van alles te doen, zoals
stijldansen onder leiding van me
vrouw Steijn, tafeltennis, een soos
voor ouderen, een klaverjasvereni
ging en veel activiteiten die er ook
nu nog zijn. Voor de jeugd was er
een jeugdsoos met rock-en-roll- en
andere popmuziek.

Samen met Pim Bosma, die op zijn
werk de beschikking had over een
offset-drukmachine, Jan Wammes en
Joop Tubbing, werd er ook een
wijkkrant opgericht die vanaf het

begin tot op heden zonder onder
breking zeven keer per jaar is ver
schenen. Jop maakte de tekeningen
en wierf inkomsten door winkeliers
over te halen in het blad te adverte
ren. Die laatste activiteit heeft ze tot
aan dit jaar volgehouden. Toen ik
eens, tijdens een etentje met veel
wijn, voor de grap opperde dat we
de zieltogende Craneveerrubriek ‘
Geef de pen door’ beter konden
vervangen door een rubriek ‘Geef de
kabouter door’, zag Jop direct de
mogelijkheden. Ze kwam een paar
weken later met het door haar zelf
gekochte en beschilderde tuinka
boutertje ‘Panneman’ op de prop
pen, dat al meer dan twee seizoenen
moeiteloos door de wijk en door het
blad dwaalt.
Ook andere tradities in de wijk, zoals
het eieren zoeken met Pasen vonden
in die begintijd van Craneveer hun
oorsprong. Ook hier was Jop altijd
bij betrokken. En toen Sonja Boes
veld in de jaren tachtig en negentig
regelmatig rommelmarkten ten be
hoeve van het Kinderkankerfonds
organiseerde in het Noorderhonk,
werkte Jop daar altijd met volle
kracht aan mee.
Trots waren we, toen we konden

melden dat onze Jop benoemd werd
tot lid in de Orde van Oranje-Nas
sau. Het lintje hadden we aange
vraagd toen zij ruim 30 jaar actief was
binnen de vereniging. Maar ook bui
ten Craneveer was Jop actief. Ze is
een tijdlang opleider en examinator
geweest bij de reddingshonden-
sportvereniging Schaarsbergen. Ver
der was zij actief bij de stichting
Viering Nationale Feest- en Gedenk
dagen Arnhem; in die hoedanigheid
was zij ieder jaar op Koninginnedag
betrokken bij het bezoek van de
burgemeester aan de wijken en ont

----------lees verder op pagina 11----------

pagina 9

 jaargang 40, num
m

er 4



Ringoven 33 - 6826 TP Arnhem

T 026 - 36 36 360

E info@gaswacht.nu

S gaswacht.nu/energiewinkel.info

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

‘s Avonds op afspraak.

HR Ketels Sfeer haarden Zonne-energie Airco

BEZOEK ONZE TOONZAAL VOOR:
Advies – Installatie – Onderhoud/Service 

• HR Ketels
• Sfeerhaarden
• Zonnecollectoren
• Design radiatoren
• Airco

Hoe houdt u de regie bij kort 
en langdurig ziekteverzuim 

van uw medewerkers?

www.bureau-schippers.nl  |  T 026 - 321 25 71  |  M 06 - 506 617 63

Neem geen risico en voorkom een loonsanctie van het UWV!
Competentieontwikkeling | Verzuimcoaching | Reintegratie en Spoor 2

Din-Don-Vrij Open van 9:00-17:30, Wo 9:00-13:00, Za 9:00-17:00

Beethovenlaan 70a
6815BM Arnhem
026 - 3516995

Uw haar zit goed 
als de kapper het doet!

BEN IK KLAAR
voor een

VOLGENDE STAP?

in 3 sessies
meer duidelijkheid

Agaath Heijboer
uw gesprekspartner

06 - 404 92766 
info@heijboer-coaching.nl
www.heijboer-coaching.nl
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wikkelde ze een goede persoonlijke
band met Pauline Krikke. Ook hield
ze jaarlijks op 4 mei een herdenkings
toespraakje voor de belangstellen
den bij het vrouwenmonument aan
de Utrechtseweg. 
Jop was betrokken bij haar omgeving.
Ze kende heel veel mensen en heel
veel mensen kenden haar. Altijd was
ze in voor een praatje als je haar
tegen kwam, wandelend met de
hond door de buurt of door het bos.
En als er eens een nieuw bestuurs-
of redactielid nodig was, dan wist Jop
binnen de kortste keren iemand uit
haar uitvoerige netwerk te strikken.
Ze was ook een familiemens. Intens
leefde ze mee met de gezinnen van
haar kinderen. Haar kleinkinderen
noemde ze 'mijn prijsgeitjes'. Af en
toe bezocht ze haar broer in Ame
rika.
Jop had een groot hart. Ze was soli
dair. Iedereen kon rekenen op haar
steun als dat nodig was. En ze han
teerde niet de slappe solidariteit van
het type ‘ik ben okay jij bent okay’,
de solidariteit tussen mensen die
geen onderlinge kritiek meer toelaat.
Nee, ze hield van de discussie en

stelde daarbij ook zichzelf onder
kritiek. Het ging niet om haar, maar
om de goede zaak.
Jop was ook een optimist. De zon
won het bij haar altijd van de scha
duw. Toen in 1999 haar man over
leed, was ze intens verdrietig, maar
ging ze niet bij de pakken neerzitten,
want dat zat niet in haar karakter. Na
enige jaren kwam er een nieuwe
vriend in haar leven, Herman Weg
dam, met wie ze nog veel mooie
momenten gekend heeft en die tot
het laatst aan haar ziekbed heeft
gezeten.

Toen haar fatale ziekte zich open
baarde, handhaafde ze haar optimis
tische houding en bleef zoveel mo
gelijk de regie over haar leven voe
ren. Maar ze besefte wel degelijk dat
het snel afgelopen kon zijn. En in het
diepst van dat besef zei ze eens tegen
me, toen ik aan haar bed zat: “Ja
Henk, ik hou me wel groot, maar ik
weet het wel…ik ga dit niet winnen.
Maar het gaat nu allemaal zo snel, zo
verdomde snel. Wat moet er nu met
Herman? Ik wil hem niet in de steek
laten. En wat moet er nu met mijn
hondje Djago?” Daar gingen haar
zorgen naar uit. Niet naar haar zelf.
Ik vind het fijn dat ik zo lang met haar
heb mogen samenwerken. We zullen
haar missen. Ze hoorde zó bij de
wijk. Maar geheel in haar geest zullen
we niet bij de pakken neer gaan zit
ten. We zullen weer de zon opzoe
ken en doorgaan zo lang het ons
gegeven is. Kom op! Er is altijd wel
iets goeds te doen.
 
Henk Wagenaar
(Met dank aan Karin van Wagensveld-
Burlage en Bas Groeneweg)
 

IJspret bij schaatsbaan Thialf

In januari kon er weer volop ge
schaatst worden op de schaatsbaan
van Thialf, gelegen op het sportpark
Cranevelt. Het is extra leuk dat er
ook dit jaar weer natuurijs is, omdat

Thialf dit jaar 100 jaar bestaat!!
Woensdag 23 januari werd dit voor
de kinderen die kwamen schaatsen
ook al gevierd op de ijsbaan met
verschillende activiteiten zoals wed

strijden, een demonstratie schoon
rijden en een minimarathon. Één
groot schaatsfeest waarbij de snert
en de chocolademelk niet weg te
denken was.
De week ervoor kreeg de club een
marathon toegewezen voor masters
en B-rijders uit de regio. Het was tot
het laatst toe erg spannend om het
ijs optimaal te krijgen maar het is
gelukt met veel dank aan de ijsmees
ter en de vele vrijwilligers (die ook
onmisbaar zijn tijdens alle dagen dat
we open zijn!). Het was een mooi
spektakel waarbij erg hard geschaatst
werd. We hopen deze winter na
tuurlijk op nog veel meer ijs en
schaatsplezier. Mocht je willen
komen schaatsen kijk dan op de site
voor de openingstijden en of de baan
open is: www.aijcthialf.nl
Edith Sanders

pagina 11

 jaargang 40, num
m

er 4



NIEUW in Alteveer / Cranevelt

 

Vakkennis, de mooiste bloemcreaties, verse 
bloemen, uitstekende kwaliteit, 
enthousiasme en dat alles direct bij u om de 
hoek!

 - Boeketten
 - Arrangementen 
 - Afscheidsbloemen
 - Aankleding evenementen 
                    en projecten
 - Bedrijfsbloemwerk
 - Bruidsbloemen

Voor meer informatie : 
Cecilia Scharringa, Tel. 026 3517148

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem 
cscharringa@flowbloemisten.nl
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"Zo", denkt Panneman, “ik heb het
wel weer gezien hier op die school.
Best nog wat geleerd ook en leuke
tijd gehad. Maar al dat gefrunnik aan
mijn lijf door al die kleine vingertjes
die af en toe ook behoorlijk plakkerig
waren ... zeg nou zelf, ik ben toch
veel te oud om als een baby aange
kleed te worden en in een poppen
bedje te moeten slapen, al paste ik
daar dan wel weer precies in. Nee,
het is de hoogte tijd om ‘ns verder
te trekken. Mijn kabouterhart hun
kert naar muziek, van die heerlijke
polka’s op de accordeon en dan naar
die dansende kaboutervrouwtjes.
Maar waar vind ik die?”
Panneman kijkt om zich heen en ziet
opeens dat er steeds groepjes kinde
ren naar buiten gaan, in een grote
knalroze bus verdwijnen en dan even
later terug komen met armen vol
boeken. “Natuurlijk” denkt hij dan,
“De bibliotheek! Daar weten ze alles!
Dus ook waar de rest van het kabou
terorkest is en de dansende kabou
tervrouwen.”
Hij schuifelt voorzichtig ongemerkt
de klas uit en sluipt via het struikge
was en de heg naar de bibliobus, waar
hij wacht tot alle kinderen weer
terug naar hun klas zijn en vraagt dan
heel timide aan de aardige dame of
zij hem misschien kan helpen. De
dame  luistert geduldig naar zijn
vraag en zegt dan: “Tuurlijk ga ik dat
voor je opzoeken, maar we moeten
nu eerst nog naar een andere school
om boeken te ruilen, we zijn al een
beetje laat. Rij maar met ons mee,
straks heb ik alle tijd om het voor je

op te zoeken.”
Panneman bedenkt zich geen secon
de en zo rijdt hij prinsheerlijk in de
cabine van die grote roze bus mee
naar de volgende school en als hij de
grote groep kinderen ziet die daar al
klaar staan, blijft hij daar lekker  zit
ten tot de mensen van de boekenbus
weer terugrijden naar de Centrale
Bibliotheek in de stad.
Panneman wordt mee naar binnen
genomen en aan de collega’s voorge
steld.

De dames van de bibliotheek zijn
allemaal heel vriendelijk en doen hun
uiterste best om het antwoord op
zijn vraag; “Waar is de rest van het
orkest?” te vinden. Maar helaas
moeten al die knappe koppen het
antwoord schuldig blijven. Ze kun
nen het, ondanks al hun kennis, hun
boeken en computers , zelfs op het
internet niet vinden.
Enigszins verdrietig loopt Panneman
naar de uitgang, waar een van de
medewerksters hem terugroept en
vertelt dat er binnenkort een groot
orkest samen met een koor komt
spelen en zingen in de bibliotheek.
Of hij zin heeft om daarnaar te
komen luisteren en zelfs eventueel
mee te spelen met zijn accordeon.

Zij speelt zelf ook accordeon en
heeft de muziek thuis liggen, ze zou
den samen kunnen oefenen. Van dat
idee fleurt Panneman weer helemaal
op.
Zo gezegd, zo gedaan, Panneman
gaat een paar dagen bij deze me
vrouw logeren en oefenen en als de
speelmiddag aanbreekt, ook met
haar weer mee terug naar de Biblio
theek in de stad. Hij zoekt een goede
plek; naast de grote harp, boven op
de kast voor een goed uitzicht op de
dirigente.
Het wordt een heel drukke en luid
ruchtige middag, Panneman geniet
van de kerstliederen die gezongen
worden, van alle mensen die met
stapels boeken sjouwen.

Maar toch begint het hem allemaal
een beetje teveel te worden en ver
langt hij erg terug naar de rustige
buurt dicht bij het bos waar zijn
avonturen begonnen. Hij ziet kans
om met de andere boekenbus, die
wel drie keer per week die buurt
aandoet, weer terug naar die wijk te
komen en verstopt zich, tot het be
gint te schemeren, onder een heg.
Maar dat natte weer is niks voor
kabouters en met een zucht klopt hij
voorzichtig aan bij de eerste beste
deur waar hij een lichtje aan ziet…..
 
Lotte van der Linden
 

Geef de kabouter door 

INEKE KRAL
SCHOONHEIDSSPECIALIST
DIEPENBROCKLAAN 20, 6815 AJ  ARNHEM
TEL. 026 4437187, MAIL INEKEKRAL@GMAIL.COM

Tijd voor Ineke.
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>redActionele vorMGevinG
jeroen reith

06 19094303

Kastanjelaan 40

6828 GM  Arnhem

www.burogom.nl

info@burogom.nl

boekverzorg i ng  •  j a arver s l agen  •  brochure s
f ly er s  •  hu i s s t i j l en  •  wordpre s swebs i t e s

Tijd voor vakantie?
Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers
 Fr. van Eedenstraat 59

6824 PL Arnhem
Tel: 06-46616060 & 06-46616033 

e-mail: maakreizen@apolloathome.nl
web: www.apolloathome.nl/maakreizen

Verkozen tot beste zelfstandig  
reisadviseur van Nederland 2012

sta p in je
toe komst

kinder opvang skar

0900 - BELSKAR (0900 - 235 75 27)  www.kinderopvangskar.nl

Kijk voor al onze locaties bij u in de buurt op 
www.kinderopvangskar.nl

Kinderopvang in een veilige en 
inspirerende omgeving op circa 99 
locaties in de gemeenten: Arnhem, 
Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinderdagopvang   0 - 4 jaar

peuterwerk  2 - 4 jaar

voorschoolse opvang  4 - 13 jaar

tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

naschoolse opvang  4 - 13 jaar

vakantieopvang   4 - 13 jaar

gastouderopvang  0 - 13 jaar

www.fotocranevelt.nl       -       fotocrane@telfort.nl        -          www.digitalefotosbestellen.nl

Foto Cranevelt al jaren een begrip in uw wijk , Arnhem en omgeving
voor al uw foto’s, drukwerk, poststukken, pasfoto’s, digitale foto’s, advies, kaarten, scannen, kopieeren

openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.15 tot 16.00 uur
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Buurtquizzz of Buurtkwis 
Verdorie, wordt de buurtquiz gepland
als ik net niet kan. Jammer, en ik sla de
bladzij van Craneveer om. Maar de dag
voor de quiz blijk ik wel te kunnen maar
heb ik geen team geregeld. Samen met
Sabine besluiten we op de bonnefooi te
gaan en kijken of we ons bij een team
kunnen aansluiten. Het is immers een
leuk spel en gezellig om mensen uit de
buurt te spreken. 

Er blijken heel wat teams 'incom
pleet', maar de Händelstraat doet
ons de beste aanbieding. Zij zijn met
8 en moeten dus opsplitsen. We
sluiten ons aan bij Sander, Ben en
Daniëlle. Vol spanning beginnen we
aan de eerste, algemene ronde van
acht vragen. Dat gaat heel aardig.
Dan volgen er ronden over film,
muziek, de schrijfwijze van onze
componisten enzovoort. Tussen
door zijn er nog twee keer bonus
punten te verdienen met een petje
op-petjeaf-ronde. Dat blijkt vaak op

een shoot-out uit te lopen wat het
nog leuker maakt.
Tot het einde toe blijft het spannend.
De verschillen zijn klein en uit de
tussenstanden blijkt de koploper
regelmatig te wisselen. Maar eind
goed al goed: de Händelstraat ('ons'
deel voor de duidelijkheid) werd met
hulpkrachten uit de Berliozstraat en
Debussystraat uitgeroepen tot Slim
ste straat van Craneveer. Kijk, en dan
ben je iemand en kun je een heel jaar
gelauwerd over straat.
Grote dank, natuurlijk, voor de
mensen achter de bar en vooral voor
Kees Hin en Maarten Pas die de quiz
samenstelden. Een hele klus. Maar
ten gaat om die reden dan ook ver
huizen en er wordt heel hard naar
iemand gezocht die Kees wil gaan
helpen. Enige handigheid met power
point enzo is dan heel fijn. Sowieso
kan iedereen vragenrondes inleve
ren (maar aan die rondes kun je dan
zelf niet meedoen !).
Van de zomer intregreren wij weer
verder in de wijk en gaan we barbe
cuen in de Händelstraat. Dank aan
de Händelstraat voor de opvang van
deze twee loslopende types.
 
Sabine en Frank

Expositie Schilderclub op 23 en 24 maart
Schilderclub Craneveer telt twaalf
leden die iedere dinsdagochtend
bijeenkomen in de recreatieruimte
van Craneveer en daar van 9.30 tot
12.00 uur schilderen. Iedereen
werkt in eigen stijl, bijvoorbeeld re
alistisch, expressionistisch, abstract.
Ook de onderwerpen variëren
sterk. Zo hebben sommigen een
voorkeur voor portretschilderen en
anderen voor stillevens of landschap
pen. Dat heeft inmiddels heel divers
en mooi werk opgeleverd. Eens in de
twee jaar wordt er door de leden
een expositie georganiseerd. Dat
gaat dit jaar gebeuren in het weekend
van 23 en 24 maart in de eigen re
creatiezaal van Craneveer aan de
Viottastraat.  Deze zaal zal die dagen

omgetoverd zijn in een heuse expo
sitieruimte. De leden van de club
exposeren op die dagen allemaal hun
beste werk. Zo’n zestig kleurige
werken zullen de wanden sieren.
Bovendien zal ieder lid een stand
hebben, waar nog meer werk te
bezichtigen is. En wie weet is er voor
de liefhebbers ook nog werk te koop.
De openingstijden zijn zaterdag en
zondag van 11.00 – 16.00 uur. No

teer het vast in uw agenda. Let ook
t.z.t. op de aankondigingsposters in
de wijk.
Henk Wagenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnavalsoptocht Emmaus
school en De Toonladder
Op vrijdag 8 februari 2013 organi
seren de Emmausschool en De
Toonladder de jaarlijkse carna
valsoptocht in de wijk. Het belooft
weer een leuk evenement te wor
den voor de leerlingen van de
scholen. Alle deelnemers zijn na
tuurlijk verkleed. Om ongeveer
half tien stellen wij ons op in de
Peter van Anrooylaan 3 bij de
Emmausschool. We denken onge
veer een uurtje later terug te zijn.
De optocht trekt naar de school
De Toonladder aan de Kluizeweg.
Ook daar belooft het een kleurrijk
geheel te worden. De prins en
prinses van de Koldermausen en
de Raad van elf zijn ook van de
partij. De Koldermausen, zo heten
de kinderen van de Emmausscool
met carnaval, hebben hun prins en
prinses zelf gekozen. Het prinselijk
paar doet meestal in een bijzonder
vervoermiddel mee. Van de Klui
zeweg gaat het via de Bachlaan
richting Palestrinastraat, Liszt
straat, Beethovenlaan en van daar
weer terug via de Kluizeweg,
Mendelssohnlaan, Viottastraat en
de Eduard van Beinumlaan. De
optocht wordt weer ontbonden
in de Peter van Anrooylaan en
Kluizeweg bij de beide scholen.
Mocht u thuis zijn en aan de route
wonen, dan kunt u deze mooie
optocht natuurlijk langs zien trek
ken. Zet dan uw carnavalsneus op,
trek uw pakje aan en versier uw
omgeving zo carnavalesk mogelijk.
We gaan het reuze gezellig maken.
Graag tot ziens en vooral DRIE
MAAL ALAAF!!!  Namens de or
ganisatie van de optocht, de Car
navalscommissie van de Ouder
raad en het onderwijsteam van de
Emmausschool en met een kolde
rieke groet,
Edward van den Bogaart
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                Wasto: wassen en stomen voor een betaalbare prijs! 

Wassen & Stomen 
Oremusplein 3  Arnhem 

026 - 4451261          

Gezinswas – Bedrijven – Ophaal- en  bezorgservice - Kleding en schoenreparatie - Hotelservice 

         

Openingstijden  
Ma 
Di 
Wo 
Do 
Vrij 
Zat 

11:00 - 16:30 
9:00 – 16:30 
9:00 – 16:30 
9:00 – 16:30 
9:00 – 16:30 
9:00 – 14:00 

  

februari

ACTIE               
Kostuum

€15.-

Meldpunt Vrijwillige Thuis
hulp 
Op zoek naar tijdelijke ondersteu
ning bij een huis-tuin-en-keuken
klus? Omdat u op leeftijd bent, het
zelf niet kunt en familie te ver weg
woont? Neem dan contact op met
het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp
Arnhem (MVT). Als u naar ons belt
krijgt u iemand aan de lijn die èn
goed kan luisteren èn weet wat de
mogelijkheden zijn. Bel op werk
dagen tussen 9 en 12 uur (026) 370
35 40 en binnenkort zijn uw bood
schappen gedaan, heeft u vervoer
voor uw afspraak bij de dokter, is
uw haag geknipt of zijn uw lampen
opgehangen. Ook als u behoefte
heeft aan een persoonlijk gesprek,
geestelijke ondersteuning of hulp
van mens tot mens, onze vrijwilli
gers nemen graag de tijd voor u.
Het Meldpunt speelt uw hulpvraag
door naar een vrijwilliger, bij
voorkeur ú in de buurt.
Deze vrijwilligers zetten zich niet
alleen in voor ouderen: ook voor
mensen met een beperking of 
ziekte, mantelzorgers en mensen
die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. De hulp is niet structu
reel, maar wordt gegeven op mo
menten dat het echt nodig is! Niet
alleen biedt het Meldpunt hulp,
maar het biedt ook een vrijwilliger
aan die samen met u bekijkt hoe
uw kennissenkring uitgebreid kan
worden. Hierdoor leert u meer
mensen in uw directe omgeving
kennen en kunt u mensen helpen
en zij u weer helpen! Ook hier
voor kunt u ons elke ochtend
bellen!

Hebt u andere hulp of tijdelijke
ondersteuning nodig, bijvoor
beeld vanwege psychische proble
men of een mentale dip? Maar
weet u niet bij welke organisatie u
hiervoor terecht kunt? Het Meld
punt brengt u graag in contact met
een deskundige professional bij
één van de regionale hulpverle
ningsorganisaties.
Hulp vragen de normaalste zaak
van de wereld!
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Nieuwbouw bejaardenwonin
gen op ’t Cranevelt
De wijkraad heeft onderstaande infor
matie verkregen van woningbouwvere
niging de Eenvoud. De wijkraad heeft
kennis genomen van de plannen en
heeft bij het bestuur aangedrongen om
wijkbewoners en direct aanwonenden
vroegtijdig te informeren over de plan
nen.
 
Sinds 1 maart 2011 is Woningbouw
vereniging de Eenvoud eigenaar van
de bejaardenwoningen op ’t Crane
velt, die liggen tussen de van Ockeg
hemlaan en het St. Caeciliapad. Deze
woningen waren tot dat moment
eigendom van woningstichting Open
baar Belang, die deel uitmaakt van de
Drie Gasthuizen Groep. Met de
verwerving van de woningen wil de
Eenvoud:
• gezien het grote percentage senio
ren in de wijk, voorzien in de behoef
te aan passende huisvesting voor
deze groep.
• doorstroming van senioren in de
wijk en binnen haar bezit bevorde
ren, zonder dat deze daarvoor de
vertrouwde omgeving van Alteveer/
’t Cranevelt zouden moeten verla
ten.
• levensloopbestendige woningen
realiseren, die het mogelijk maken
ook te blijven wonen wanneer de
eerste gebreken van het ouder wor
den zich voordoen. Dus ruim genoeg
om behoorlijk met rollator of rol
stoel uit de voeten te kunnen en met
mogelijkheden voor eenvoudige
( WMO) aanpassingen van de wo
ning.
• deze woningen voor een betaalba
re huur, dus onder de huurtoeslag
grens, aanbieden, zodat huurtoeslag
mogelijk blijft.
 
Tijdens en kort na de periode waar
in over de aankoop onderhandeld
werd, werd het al snel duidelijk dat
ook de gemeente Arnhem deze op
vattingen deelde. Ook werd al snel
duidelijk, dat uitbouwen, modernise
ren en aanpassen aan de regels van

Van het wijkfront
het nieuwste bouwbesluit zo duur
zouden worden, dat slopen en nieuw
bouwen van deze woningen onver
mijdelijk werd. Daarom is het Arn
hemse architectenbureau Wismans
& de Jong gevraagd een ontwerp te
maken, dat recht doet aan de boven
genoemde doelstellingen, dat past in
de opzet van de wijk en aansluit bij
de bestaande situatie.
 
In de nu bijna twee jaren, die daarop
volgden, vonden de nodige gesprek
ken met de gemeente plaats om tot
overeenstemming te komen over de
door de Eenvoud aangedragen plan
nen. Uiteindelijk werd oktober 2012
met de gemeente Arnhem ambtelijke
overeenstemming bereikt over een
plan, dat voorziet in bloksgewijze
sloop van de achttien bejaardenwo
ningen en nieuwbouw van 23 levens
loopbestendige woningen.

 
Hierbij wordt uitgegaan van bouw in
twee lagen aan de Helena Coets
straat/ Wolflaan (9 woningen) en de
Eduard van Beinumlaan (5 wonin
gen). Deze woningen krijgen voor
een betere toegankelijkheid een lift
naar de verdieping en een inpandige
berging. In het middengebied komen,
net als in de bestaande situatie, drie
blokjes van drie woningen. Omdat
de nieuwgebouwde woningen bijna
de helft groter worden, zullen de
garages mede daardoor moeten
wijken. Tijdens de bouw wordt ge
bruik gemaakt van wisselwoningen

binnen het complex, waardoor de
huidige huurders in de buurt kunnen
blijven wonen en de bouwactivitei
ten van dichtbij kunnen volgen.
Daarna keren zij terug naar de nieu
we woning op de plek waar zij eerder
woonden. Op dit moment liggen de
definitieve plannen ter beoordeling
bij de Welstandscommissie. Daarna
zullen verdere procedures volgen
om tot een definitieve bouwvergun
ning te komen. De Eenvoud hoopt
dat die niet te lang zal uitblijven, zodat
hopelijk dit jaar nog met de werk
zaamheden begonnen kan worden.
 
Om alle wijkbewoners in de gelegen
heid te stellen kennis te nemen van
het bouwplan, houdt Woningbouw
vereniging de Eenvoud op 13 febru
ari 2013 van 19.30 uur tot 21.30 uur
een inloopavond in de aula van
school “de Toonladder” gelegen aan
de Kluizeweg tegenover de Crane
veltflat. U bent daar dan van harte
welkom.
Bestuur woningbouwvereniging De
Eenvoud. Informatie over de Eenvoud
vindt u ook op www.wbvdeeenvoud.nl.
 
Skatebaan
Vorig voorjaar leek er na lang zoeken
toch een locatie voor de zeer ge
wenste BGB 12+ speelplek  gevon
den te zijn (skatebaan). Om diverse
redenen heeft de gemeente aan het
eind van de zomer deze locatie aan
de Kluizeweg toch als minder ge
schikt beoordeeld, maar gelijk veld 4
op sportpark Cranevelt als locatie
aangeboden voor de skatebaan. De
BGB plusgroep vond dit een prima
locatie en heeft aangegeven graag
gebruik te willen maken van het
aanbod. Bureau Carve heeft vervol
gens twee ontwerpen gemaakt. 
Het jaar was nog maar net begonnen
of er kon door de kinderen op de
Pieter Brueghelschool en de Em
mausschool worden gekozen voor
een skatebaanontwerp.
Als je bedacht had welk ontwerp de
vetste moves, de heetste turns of de
coolste flips op gaat leveren, dan
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schreef je je naam en klas bij het
betreffende ontwerp. Had je geen
voorkeur maar wilde je wel dat een
skabebaan er komt dan mocht je je
naam bij beide ontwerpen schrijven.
Dat mocht ook als je het principe van
stemmen nog niet helemaal onder,
of in dit geval, boven de knie had,
maar het leuk vond om net als die
grote kinderen uit groep 6, 7 en 8  je
naam op te schrijven. Ik heb zelfs een
naam van een ouder gevonden. Deze
stem stond er omdat dat het betref
fende ontwerp de mooiste tribune
gaat opleveren om naar skatekun
sten te kunnen kijken. Goed argu
ment maar toch een ongeldige stem.
De jeugd is aan het woord; geen
uitzonderingen.
 
En er is veel gestemd. Maar liefst 167
stemmen zijn er uitgebracht. En er is
een duidelijke keuze gemaakt. Het
ontwerp met de kuip, voor de inge
wijden ontwerp A, is met 102 tegen

65 de winnaar. Hieronder een 3D
impressie van ontwerp A.
 
 De uitslag is inmiddels doorgegeven
aan de gemeente Arnhem. De ge
meente heeft op haar beurt laten
weten dat er voorzichtige hoop is dat

de skatebaan rond Koninginnedag
klaar is!
 In de volgende Craneveer meer
over de Skatebaan.
 
Benjamin Dekkers

Activiteitenrooster Craneveer
Hoe laat?  Wat?   Waar?

MAANDAG
8.45 - 9.45  Qi Gong   Recreatiezaal 
9.30-10.30  Yoga   Alteveltje
14.00-16.00  Biljarten  Recreatiezaal 
19.00-22.00  Biljarten   Recreatiezaal
19.00-20.00  Damesgym  Gymzaal beneden
20.30-21.30  Basketbal  Gymzaal beneden
20.00-22.00  Badminton  Gymzaal boven

DINSDAG  
9.30-11.30  Schilderen   Recreatiezaal
19.00-20.00  Ismakogie   Recreatiezaal 
20.30-22.30  Badminton  Gymzaal beneden

WOENSDAG 
8.45 – 9.45  Tai Chi  Recreatiezaal 
13.00-15.00  Biljarten  Recreatiezaal
15.45-16.30  Kleutergym 1  Gymzaal boven
16:30-17.15  Kleutergym 2  Gymzaal boven
17.15-18.00  Meisjesgym  Gymzaal boven
19.00-20-00  Zumba  Gymzaal boven
20.00-21.00  BBB-groep  Gymzaal boven

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

VRIJDAG 
8.45 – 9.45  Tai Chi  Recreatiezaal 
10.00 –12.00  Biljarten  Recreatiezaal
13.30-16.30  Bridge   Recreatiezaal

ZATERDAG 
09.30-11.00  Recr.sport heren  Gymzaal beneden

De Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Zaalvoetbal heren gaat door 
in juni. De recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitgezonderd de 
kerstvakantie.  Voor informatie kunt u bellen met Mw. Silvia Kortenraij, 026-3513754 .
De recreatiezaal en ingang gymzalen zijn te vinden in de bocht van de Viottastraat, op het 
terrein van de scholen.  Basketbal zit voor dit seizoen vol. 

Richtlijnen lidmaatschap Craneveer
Nieuwe leden mogen twee keer meekijken of meedoen voor ze  zich inschrijven via 
opgaveformulier en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie
Halévystraat 8, 6815 HC  Arnhem

Betalen van contributie : 
In het najaar (of na aanmelden gedurende het seizoen) ontvangt ieder lid via de groeps-
vertegenwoordiger een rekening voor de contributie over de periode september t/m mei.  
Te betalen aan:  Craneveer reknr. 38 16 02 044 tnv 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 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

Gemeente Activiteiten
In de recreatiezaal en de gymzaal worden door de gemeente de volgende activiteiten 
georganiseerd voor 55 + mensen: Deze activiteiten volgen het schoolrooster en de daarbij 
horende vakanties.

Maandag 15.30 – 16.30 uur,  gymzaal boven,  Tai Chi, 
contactpersoon dhr. Bierens, 026 – 443 35 05
Donderdag 14.00 – 15.00 uur,  recreatiezaal, Ouderengym, 
contactpersoon mw.  W.S. Meijering- van Wijk, 026-4451201
georganiseerd door Arnhemse Gymvereniging AAC1899 . 
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Cindy Steegs
Sweelincklaan 22 Arnhem

026-311 1135
www.libra-lichaaminbalans.nl

Geregistreerd BGN-gewichtsconsulent 

Het is nooit te laat voor goede voornemens...
~wil je gezond werken aan je overgewicht 

zodat het er niet weer bij komt?
~In 12 weken gezonder, fitter en actiever! Ook jij! :-)

Nu ook een online-programma
met persoonlijke begeleiding bij afvallen!

Afvallen was nog nooit zo eenvoudig!
Begeleiding wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar!

Check it out! 

COLUMN  ACUPUNCTUUR  DEZE KEER:   COSMETISCHE

Op veler verzoek deze keer een stukje 
over Cosmetische Acupunctuur.
Deze discipline binnen de acupunctuur is al 
zeer oud, in vroeger tijden was het voor de 
concubines van groot belang zo hoog en zo 
lang mogelijk in het begunstigden lijstje van 
de keizer te staan. Daar hoorde natuurlijk 
geen rimpeltjes, huidverkleuringen, verzak-
kende kaaklijn etc. bij!
Sinds kort zijn deze eeuwenoude 
technieken ook tot het westen doorge-
drongen. Het is ideaal voor mensen die wel 
wat aan hun uiterlijk willen doen, maar 
voor wie plastische chirurgie of botox 
injecties te ver gaan! Bij een aantal bekende 
Hollywood-actrices is deze procedure erg 
populair door de subtiele maar overtuig-
ende effecten.

De kuur bestaat uit gemiddeld 12 behande-
lingen waarbij niet alleen op de uiterlijke 
manifestaties van het ouder worden wordt 
gelet, maar ook, erg belangrijk, hoe de rest 
van het lichaam functioneert. Er wordt bij 
de eerste behandeling dan ook een 
uitgebreide anamnese afgenomen. Veel 
uiterlijke manifestaties hebben een innerli-
jke oorsprong. Bijvoorbeeld donkere 
kringen rond de ogen duiden op nier 
problematiek, vlekjes in het gelaat. 
hebben met de lever te maken en het 

zwakker worden van het bindweefsel en de 
spieren zijn te herleiden naar de milt. Door 
deze organen te behandelen zal de
gezichtsbehandeling veel effectiever zijn.

Voor de gezichtsbehandeling gebruik ik 
uiterst dunne naaldjes waarmee de 
spanning van de aangezichtsspieren 
verhoogd wordt. Daarnaast gebruik ik hele 
kleine naaldjes die ik met een pincet in de 
rimpels plaats. hierdoor word zeer lokaal 
de collageenproductie gestimuleerd 
waardoor de rimpel als het ware van 
binnenuit wordt opgevuld. Ook worden de 
contouren van de jukbeenderen en de kaak 
geaccentueerd. Het resultaat is een jongere 
natuurlijke uitstraling, ondiepe rimpels 
verdwijnen, diepere vervagen, verslap-
pende huid en bindweefsel verstevigen, er 
ontstaat  een soort gloed die de Chinezen 
“Shen” (spirit) noemen. De behandeling 
wordt afgesloten met een gezichtsmassage 
waarbij gebruik gemaakt wordt van 
speciaal uit China geïmporteerde ether-
ische olieën. Het effect van de kuur blijft 
zo’n 5 jaar zichtbaar, mits men enkele 
keren per jaar een onderhoudssessie plant. 

Zo’n 5 jaar geleden, tijdens een stage in een 
ziekenhuis in China, kwam ik voor het 
eerst in aanraking met cosmetische 

acupunctuur, daarna heb ik bij diverse 
gerenommeerde instituten in binnen- en 
buitenland mijn technieken verfijnd en kennis 
verdiept. Wilt u meer weten over deze 
interessante materie, neem dan gerust 
contact op! 
Vergoeding door ziektekosten- verzekeraars 
is vaak mogelijk. 

Acupunctuurpraktijk van der Togt
Sweelincklaan 42
telefoon 0654-604004
email acupunctuur@online.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl
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JAARABONNEMENTEN 
v.a. € 51,00

De kosten van een jaarabonnement heeft u er al na drie bezoekjes uit! 
Maar met een abonnement komt u natuurlijk vaker in Burgers’ Zoo en 
blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het park. In alle 
jaargetijden is er genoeg te beleven voor jong en oud! Zo kunt u uw 
kinderen lekker laten klimmen en klauteren in de overdekte Kids Jungle. 
Verder ontvangt u 6x per jaar gratis het dierentuinmagazine ‘ZieZoo’. 
Daarnaast kunt u gratis deelnemen aan activiteiten, zoals lezingen en 
avondopenstellingen.

NIEUW: VOORDELIGE VERLENGING!
U krijgt 10% korting op de normale abonnementsprijs als u uw abonne- 
ment na afloop binnen 3 maanden verlengt. Wanneer u uw abonnement 
na een jaar opnieuw binnen 3 maanden verlengt, krijgt u maar liefst 
15% korting. Bij elke nieuwe verlenging wordt de korting steeds met 
5% verhoogd tot maximaal 25%.

Daarnaast krijgt u als abonnementhouder 50% korting op de normale 
entreeprijzen van Artis, Dierenpark Emmen en Diergaarde Blijdorp.

Burgers’ Zoo     
A. van Hooffplein 1      
6816 SH Arnhem
tel. 026-4424534/4450373                                      www.burgerszoo.nl


