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

Van zaterdag 4 mei tot en met zondag 30 juni spaart u bij 
Coop voor een GRATIS kadokrat t.w.v. 40 euro. U ontvangt bij 

elke 10 euro* aan boodschappen en bij diverse actieproducten 
een kadokratzegel. Met 60 zegels is uw spaarkaart vol.

Het kadokrat is gevuld met fantastische producten. U mag 
zoveel kratten sparen als u zelf wilt. Volle spaarkaarten 

kunnen worden ingeleverd tot en met 13 juli. Spaarkaarten 
zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 

Wilt U op de hoogte blijven van 
Coop Alteveer volg ons dan ook  
via Facebook  of www.coop.nl
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Een extra dik nummer deze keer met
een ruime terugblik op de activitei
ten van de afgelopen periode. Nog
vers in het geheugen ligt natuurlijk
de Koninginnedag. Het feest startte
met de traditionele optocht met
versierde fietsen. Op de omslag één
van de prijswinnaars van de mooiste
fiets. In dit nummer een uitgebreid
verslag van een zonnige en geslaagde
dag. Wat minder vers in het geheu
gen ligt wellicht het paaseieren zoe
ken. Pieter Fock doet verslag van een
koude ochtend in maart.
Verder in nummer een uitgebreid
artikel van de werkgroep die bezig is
om onze wijk nog een stapje duurza
mer te maken. Doet u mee? En we
hebben wederom een lintje in de
wijk. Het heeft Hare Majesteit de
Koningin op haar laatste werkdag
behaagd om Marjan van Roon te
benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Henk Wagenaar
doet verslag van de verrassingsope
ratie die leidde tot een feestelijke
bijeenkomst in het stadhuis. 
En deze keer ontbreken Panneman
en de column van Anita Piek niet.
Verder nog de aankondigingen voor
de nieuwe activiteiten: de skatebaan
wordt op 23 mei geopend en de
voorbereidingen voor het buurtfeest
zijn in volle gang! Hans Assink brengt
ons van dit feest op de hoogte.
Veel leesplezier!
 
Ysbrand Graafsma
redactie@craneveer.nl 

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

Van de redactie
 

Foto omslag
Op de omslag een foto van de
winnende fiets van de optocht
tijdens het Koninginnefeest. De
foto is gemaakt door Ysbrand
Graafsma. Ook uw foto kan hier
staan. Mail uw foto’s aan:
redactie@craneveer.nl

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
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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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Het is lente! De tijd van mooi weer
en vrolijke sferen. De tijd van veel
vrije (feest)dagen en van plannen
maken voor de zomer. … Maar eerst
even een terugblik voordat wij onze
plannen voor de komende 2 maan
den ontvouwen. 
Zondag 24 maart hebben ruim 200
kinderen en evenzoveel ouders de
bittere kou getrotseerd om paaseie
ren te zoeken in het openluchtmu
seum. Het was zó koud dat de paas
hazen met ski’s naar het museum zijn
gekomen. Elders in dit nummer een
uitgebreid verslag met foto’s. Kijk
voor foto’s ook op www.craneveer.
nl
In het weekend van 23 en 24 maart
heeft onze schilderclub een expositie
gehouden in Craneveer. Beide dagen
hebben veel bezoekers getrokken
om het werk van onze kunstzinnige
en creatieve wijkbewoners te bekij
ken. We willen de komende tijd in
de Craneveer proberen te variëren
in exposities.
De laatste Koninginnedag op het
Oremusplein was erg gezellig. Alles
klopte; het weer, het nieuwe plein,
de TV-schermen om de abdicatie
goed te kunnen volgen, de vele spel
letjes op het gras, de kleedjesmarkt.
Met complimenten voor de enthou
siaste organisatie! In dit nummer een
verslag met foto’s.
Helaas gaat de buitenspeeldag dit jaar
niet door. Ondanks de oproep in het
vorige nummer waren er geen vrij
willigers te vinden die de activiteit
willen organiseren.
 
Het wijkgesprek met gemeente
U heeft toch wel gereageerd op
www.meedoeninarnhem.nl? De wijk
raad blijft de voortgang op de voet

Agenda
 
26 mei             Straatvolleybaltoernooi in Craneveer
 8 juni              Craneveer Grooves in Craneveer
14 september   Buurtfeest

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

volgen en zal periodiek berichten.
Naar aanleiding van dit wijkgesprek
is een werkgroep ‘duurzame wijk’
ontstaan. Inmiddels is de zijn de
eerste ideeën uitgewisseld en con
crete lijnen uitgezet. Een volgend
overleg is gepland.
 
Marjan van Roon geridderd. We
hebben na 123 jaar weliwaar weer
een koning, maar we hebben in onze
wijk ook een nieuw lid in de Orde
van Oranje-Nassau! Marjan van
Roon, onze steun en toeverlaat van
onze vereniging heeft uit handen van
onze burgemeester op vrijdag 26
april een lintje opgespeld gekregen.
We zijn erg trots op haar! In dit
nummer wordt nog uitgebreid ver
slag gedaan over dit heugelijke feit.
 
Straatvolleybaltoernooi. Op zon
dagmiddag 26 mei organiseren we in
de Craneveer een straatvolleybal
toernooi. Welke straat heeft de
beste volleyballers? Inschrijven kan
vanaf nu. Zie elders in dit nummer
de aankondiging met meer informa
tie.
 
Craneveer Grooves Zaterdag 8
juni wordt er een dansavond voor
30+ georganiseerd! Met herkenbare
muziek uit de jaren 80, 90 en zero’s.
Bij succes wordt het een terugke
rend fenomeen in onze wijk. Zie el
ders in dit nummer de aankondiging.
 
Nieuw logo Craneveer In ver
band met het 40 jarig jubileum, de
beoogde samenvoeging van Crane
veer en wijkraad en in verband met
de nieuwe website heeft het bestuur
besloten om een nieuw herkenbaar
logo te ontwikkelen. Na een prese
lectie hebben 2 personen, op basis

Van het bestuur
van een uitgebreide briefing, een
ontwerp voor een nieuw logo aan
ons voorgelegd. We hebben inmid
dels gekozen voor het ontwerp van
Coen Pausma. Uiteraard geven we
geen details prijs. Wel kunnen we
zeggen dat het nieuwe logo ook in
de uitstraling van ons wijkblad zal
terugkomen. We hebben al enkele
mooie suggesties gezien. We zullen
het logo presenteren als ook de
nieuwe website online kan gaan. Dit
willen we samen laten vallen met het
jubileum einde dit jaar. Dus nog even
geduld…
 
Alteveer; Al te ver? Naar aanlei
ding van ons oproepje in het vorige
nummer hebben Jannie Smit en Adri
ten Harkel gereageerd op de vraag
waar de naam ‘Alteveer’ vandaan
komt.
De heer Ten Harkel vraagt zich af of
de naam AlteVEER iets te maken
heeft met WATERberg. Stroomt het
water van de Waterberg onder Al
teveer door? Zoals ook BRONbeek
en WELLENstein. Hele mooie ver
banden, maar kloppen ze ook?
Mevr. Smit heeft van een historicus
gehoord dat de naam is genoemd
naar een stukje bouwland op weg
naar boerderij ‘De Cluys’. Dit was ‘al
te ver’ uit de stad Arnhem. Ze heeft
ons een oud kaartje gestuurd waarop
het bouwland goed zichtbaar is. Is de
naam Alteveer hierop gebaseerd?
Wij weten het niet zeker. Wie weet
het wel?
 
Wijkmail Wij sturen regelmatig
aankondigingen, herinneringen en
nieuws per mail. Wij beschikken al
over veel mailadressen. Ontvangt u
nog geen mail van ons, maar wilt u
wel mail ontvangen? Geef uw mail
adres dan door op bestuur@crane
veer.nl. U wordt dan automatisch
door op de hoogte gehouden van
wat er in onze mooie wijk gaat ge
beuren.
 
Het bestuur
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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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Afgelopen dinsdag, 30 april, organiseer
den wij de laatste Koninginnedag in
onze wijk. De combinatie met het aftre
den van koningin Beatrix, om 10.00 uur
die dag, betekende nog wel even een
uitdaging voor het Oranjecomité. In de
voorbereiding van de Koninginnedag op
het Oremusplein stonden we voor de
vraag of we überhaupt wel de 'concur
rentie' moesten willen aangaan met de
live-uitzending van het aftreden van
Koningin Beatrix. Wij dachten de oplos
sing te hebben gevonden door een vier
tal beeldschermen te huren en die op
het Oremusplein te plaatsen. Daarmee
zou niemand hoeven te kiezen tussen
het bezoek aan het Oremusplein óf de
tv-uitzending bekijken. Dat bleek slechts
deels een oplossing. Daar kom ik nog
wel op terug en dan begrijpt u meteen
het laatste stuk van de titel over de
kapotte jas.

Het programmaverloop
In beginsel hebben wij gekozen voor
een traditionele invulling van het
programma met de fietstocht vanaf
het Beethovenplein, een luchtkus
sen, verschillende spelletjes, ballon
nen(wedstrijd), schminken en, last
but not least, de vrijmarkt. In de
volksmond beter bekend als 'kleed
jesmarkt'. Verder hebben wij een
tweetal bijzondere competitie-ele
menten toegevoegd. Zo was er een

Laatste koninginnedag in Alteveer en 't Cra
nevelt; kapotte jas Oranjecomité....!?

taarten(bak)- en een kronenwed
strijd naast de traditionele versierde
fietsenwedstrijd. Het tijdstip van
10.00 uur en de troonsafstand van
koningin Beatrix was het centrale
punt op de beeldschermen op het
Oremusplein waar alle activiteiten
omheen werden geschikt. Dat bete
kende onder meer een vervroeging
van het programma met een uur (!)
omdat de fietstocht zéker om 9.45
uur op het Oremusplein zou moeten
arriveren.
 
Gelukkig bleek die vervroeging géén
probleem op te leveren bij de start
van de fietstocht op het Beethoven
plein. Ook hier werd speciale aan
dacht besteed door de aanwezigheid
van de Madagascar-kar. Dankzij tus
senkomst van de familie Van Hooff,
de Schotse garde (van carnavalsver
eniging de On-ganse) en de mede
werking van Sander Schuiling, werk
zaam bij de firma Van Elferen, kregen
we de beschikking over de Madagas
car-kar en trekker met chauffeur!
Natuurlijk werd de kar nog versierd
om het in de sfeer van Koninginnedag
te brengen. De versierde fietsen
wedstrijd hoort ook bij de traditie
en we zagen dat de vele jongens en
meisjes uit de wijk weer creatief
bezig zijn geweest. Her en der gehol
pen en aangemoedigd door ouders

en/of familie. De aanwezigheid van
de politie en medewerking van onze
wijkagent, Theo Vermaas, beteken
de dat de veiligheid niet in het geding
is gekomen.
 
Het bijzondere van deze dag zette
zich voort in ons wijkgebouw, waar
de voorbereidingen om een uur of
acht begonnen. Het meeste materi
aal is daar immers opgeslagen en die
spullen hebben we toch echt nodig
voor de Koninginnedag op het Ore
musplein. Ten gevolge van een elek
triciteitsstoring begaven de leden van
het oranjecomité en de meewerken
de vrijwilligers zich als ware mijnwer
kers in de krochten van het wijkge
bouw. Het leek wel een 'darkroom'.
Maar enkele waxinelichtjes en een
zaklamp brachten wat licht in de
duisternis. 

Met de benodigde spullen op het
Oremusplein aangekomen, blijkt
daar al een aardige drukte te heer
sen. Veel deelnemers aan de vrij
markt/kleedjesmarkt zijn intussen
bezig hun plaatsje in te richten. De
beeldschermen worden geplaatst en
gekoppeld aan de geluidsinstallatie.
Natuurlijk weer met hulp van Herms,
onze geluidsman en Tjarko, waar wij
het beeldsignaal mochten halen. De
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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: …………….
 
Administratie Craneveer
p/a Halevystraat 8 Arnhem
admin@craneveer.nl
Overmaken op reknr. 381602044
tnv Craneveer 
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koffiecorner konden wij fijn inrichten
met de stroom en water van Gert
Jan van Prooijen en de fotoshop op
het Oremusplein. Het natje en
droogje werd gesponsord door onze
eigen buurtsuper Coöp. En de kers
op de taart was 'Madame Bonbon'.
Herkende u deze culinair-creatieve
buurtgenoot? Haar werd een mooie
centrale plek toebedacht om de
deelnemers aan de taartwedstrijd
een ruimte voor uitstalling en jure
ring te bieden.
Qua timing kon het bijna niet beter.
Het plein was ingericht en versierd,
precies op het moment dat de fiets
tocht arriveerde, ongeveer 9.30 uur.
De route van de deelnemers leidde
ook dit keer langs en door het Alte
veltje. Daar boden onze seniore
wijkgenoten de kinderen talloze
zelfgemaakte snoepzakjes aan. De
aankomst van de fietstocht op het
Oremusplein vormde het startsein
voor alle activiteiten. De abdicatie,
in normaal Nederlands, troonsaf
stand, was inderdaad het centrale
moment waar iedereen samenkwam
rond de beeldschermen.
 
Algemene indruk
De algemene indruk van het Oranje
comité was al snel dat de opkomst
een heel stuk geringer was dan an
dere jaren. Overigens was de op
komst bij de fietstocht prima. Het
was een feestelijk begin van een ge
zellige ochtend met een mooi gevuld
programma. Het weer was goed en
als het zonnetje scheen, leek het

zowaar een zomerse dag. Toch was
het nog redelijk fris.
De Koninginnedag kreeg een speciaal
oranje tintje door de aanwezigheid
van Marjan van Rhoon, onze wijkge
noot die de week ervoor koninklijk
was onderscheiden als lid in de orde
van Oranje Nassau. Haar inzet voor
o.a. de wijkvereniging en ouderen in
de wijk is niet onopgemerkt geble
ven.
De kinderen met de mooist versier
de fietsen en daarna die met de
mooiste kroontjes, hebben er een
ware competitie van gemaakt. De
verschillende prijzen zijn uitgereikt
en de winnaars werden omgeroe
pen. Graag vernoem ik de taartwed
strijd en Madame Bonbon (www.
clever-cakes.nl). De verschillende
inzendingen zijn beoordeeld en ge
waardeerd door Madame Bonbon.
Origineel verkleed en op ludieke
wijze zette Madame Bonbon de win
naars in het zonnetje. Bijzondere
vermelding verdient de inzending van
Joep Spaen, die zowel door uiterlijk
als smaak, erg opviel. Joep heeft
mensen op het Oremusplein van zijn
taart laten genieten. Ga zo door!
 
Menigeen heeft een toast kunnen
uitbrengen met de originele oranje
bitter die bij de koffiecorner werd
uitgedeeld. Als klap op de vuurpijl
werden om 12.00 uur de ballonnen
opgelaten. Dat luidde zo zachtjes aan
het einde in van deze mooie Konin
ginnedag.
De spulletjes werden snel opge

ruimd, onder het motto dat vele
handen licht werk maken. Via deze
weg bedank ik alle vrijwilligers en
sponsors nog eens voor hun steun

en inzet! Bedankt.

“Kapotte jas”
Het Oranjecomité maakte al snel een
voorlopige balans op van een zeer
geslaagde dag maar in financiële zin
dragen wij nu toch een beetje een
'kapotte jas.....'. Bij het legen van de
collectebussen bleek namelijk een
aanzienlijk lagere bijdrage dan in
eerdere jaren. Wij schatten voorlo
pig in dat dat te maken heeft met de
mindere opkomst (vakantie en thuis
blijven voor de t.v.??). Als wij dat
afzetten tegen onze extra investering
in de beeldschermen, verklaart dat
die 'kapotte jas'. Graag willen wij die
'jas' herstellen en wij roepen u hier
nog maar eens op een extra donatie
te doen ten behoeve van het Oran
jecomité Alteveer 't Cranevelt! Mis
schien ook goed om nog eens te
benadrukken dat alles gratis wordt
aangeboden en dat alle inzet plaats
vindt met de hulp van onbetaalde
vrijwilligers. Doneer aan het Oran
jecomité op bankrekening 17.64.968
en/of stop een envelop met bijdrage
in de brievenbus van Cattepoelse
weg 255. Bij voorbaat dank!
 
De leden van het Oranjecomité, Leo
Roozenburg, Fons Brüning, Bram Breed
veld, Renate van Berchum, Renske van
der Meeren, namens hen, Edward van
den Bogaart 06 20684443
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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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Marjan was dus al op haar hoede.
Maar ze laat ons niets merken. He
lemaal zeker van haar zaak is ze nog
niet. Als we op onze weg naar het
stadhuis vanuit de parkeergarage
over de vrijdagmarkt lopen geeft ze
te kennen dat ze nog bloemen wil
kopen voor de decorandus. Als we
haar daar met zachte drang vanaf
proberen te houden is dat alweer
een kleine aanwijzing. Als een detec
tive merkt ze vervolgens op hoe
zorgvuldig we haar in het stadhuis
van bepaalde plaatsen weghouden.
We willen namelijk niet dat ze voor
tijdig al haar familie, haar vrienden en
de leden van het Craneveerbestuur
zal opmerken.
 
Dan moet iedereen gaan zitten. De
tribune in de stadhuishal is goed ge
vuld. Vooraan staan achttien lege
stoelen, bestemd voor de decoran
dussen en hun partners/begeleiders.
Pauline Krikke treedt naar voren. Op
de haar bekende moederlijke wijze
weet zij in een paar zinnen een knus
se vertrouwelijke sfeer te scheppen
en dan begint ze de namen op te lezen
van de negen gelukkigen. Onder hen
Marjan van Roon. Nu is de laatste
twijfel weg.

Op vrijdagochtend 26 april om kwart
over negen bellen we Marjan. "Gaan
we op de fiets of met de auto?"
Dreigende regenluchten kondigen
zich al aan. De keus valt op de auto.
We mogen niet te laat op het stad
huis komen, want Marjan zal die
ochtend foto’s maken voor een be
vriend echtpaar, waarvan de man die
ochtend een lintje zal krijgen. Dat is
Marjan tenminste verteld. Maar dat
is niet de waarheid. In werkelijkheid
is het Marjan zelf die koninklijk zal
worden onderscheiden. Maar we
hebben alle moeite gedaan om het
geheim te houden. Geheel volgens
de traditie die in Nederland geldt bij
de lintjesregen.
 
Marjan weet dus nog van niets. Ten
minste, dat denken wij. Maar ook dat
is niet de waarheid. Kleine onge
rijmdheden in de manier waarop zij
naar het stadhuis gelokt wordt,
wekken een beetje twijfel. En als dan
uit de kleine kring van mensen die op
de hoogte zijn van het complot ie
mand ook nog eens  zodanig opval
lende toespelingen maakt dat zelfs de
meest argeloze gemerkt zou hebben
dat er iets gaande was, weet ze het
bijna zeker.

Koninklijke onderscheiding Marjan van Roon
“Marjan is al jarenlang een drijvende
kracht achter de wijkvereniging Al
teveer en Cranevelt en steun en
toeverlaat voor veel ouderen in de
wijk. Nooit doet men vergeefs een
beroep op haar. Alles doet zij met
een grote vanzelfsprekendheid en
altijd in alle bescheidenheid. En zo
draagt zij al vele jaren bij aan het
bevorderen van de leefbaarheid in de
mooie wijk Alteveer- ‘t Cranevelt.”
 
"Dat heeft de burgemeester mooi
gezegd en het is dik verdiend", vinden
alle toehoorders die haar kennen. En
terwijl de burgemeester haar het
lintje opspeldt, klinkt een klaterend
applaus van de tribune.
De rest van de dag is een feestelijke
voor Marjan. Eerst is er een lunch in
het stadhuis en mogen wij Marjan
allemaal feliciteren, bloemen over

handigen en het lintje en het glim
mende ordeteken even aanraken. De
middag wordt in de beste stemming
doorgebracht met de familie. Mar
jans huis blijkt bij thuiskomst al met
ballonnen versierd. Tot besluit is er
’s avonds een heerlijk en prachtig
verzorgd oranjediner bij 'Inn de
Oase'.
 
Henk & Els Wagenaar en Monique
Steenkamer
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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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Nu weten wij het. Eindelijk een ant
woord op die eeuwige vraag hoe het
toch kan dat een haas eieren legt. Het
gaat namelijk helemaal niet om die
vraag. Het gaat om het vachtje. Wij
denken gedurende het laatste decen

nium dat het ieder voorjaar lekker
weer is met Pasen. En nu zijn we dan
toch met de neus op de meteorolo
gische feiten gedrukt. Het kan name
lijk ook bitterkoud zijn met Pasen. En
dan heb je zo’n vachtje echt nodig.
Dus is een haas met Pasen best lo
gisch. Dat hij normaliter geen eieren
legt is bijzaak. Het is een inheemse
diersoort, hij is knuffelig voor kinde
ren en hij kan heel goed tegen de kou.
Dat moeten destijds ongeveer de
criteria zijn geweest bij de keuze
voor een paasbeest.
De kou speelde een hoofdrol tijdens
de jongste editie van het eieren zoe
ken in het Openluchtmuseum. De
enigen die zich er niets van aan leken
te trekken waren de kinderen. Ze
waren even enthousiast als in alle
voorgaande (warme) jaren. Binnen
geen tijd had ieder kind zijn of haar
haas en twee eieren gevangen. Het
zorgvuldig en urenlang verstoppen
had weer niets geholpen. De ouders
waren over het algemeen minder
weerbaar tegen de kou. Sommigen
probeerden zich nog op te warmen
aan de zwarte kip van onze, inmiddels
koninklijk onderscheiden, Marjan.

Anderen wisten hun kinderen ervan
te overtuigen om de hazen thuis op
te peuzelen bij een warme beker
chocomel.
Over de niet aflatende en trouwe
inzet van de haas hebben we het al
gehad. Maar een feest als dit kan niet
bestaan zonder de hulp van anderen.
De familie Manders was zoals ieder

Een vachtje
 

jaar weer bereid om een bijdrage te
leveren aan ons paasfeest. En wie we
vooral niet mogen vergeten is de
heer Verhoeff van onze eigen foto
zaak op het Oremusplein. Ook hij
draagt al jarenlang, vanuit de coulis
sen van het feestgedruis, bij aan het
goede verloop van de paasochtend

in het Museum.
Het bestuur van de recreatievereni
ging bedankt iedereen voor zijn en
haar hulp en alle kinderen en ouders
voor het trotseren van de kou.
 
Pieter Fock
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Wil je gezond, fit en met energie de lente in? 
In 12 weken gezonder, fitter en actiever!  

Ook jij! :-) 

Kies voor het online- programma 
met persoonlijke begeleiding bij afvallen! 

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

check it out! 
(of kom langs voor een massage….) 

Cindy Steegs 
Sweelincklaan 22 Arnhem 

026-311 1135 
www.libra- lichaaminbalans.nl  

 
Geregistreerd BGN-gewichtsconsulent  

 

Kom gezellig langs  

...en ontmoet ons aan de keukentafel 

Alle elementen binnen het kinderdagverblijf,            
peutergroep en buitenschoolse opvang zijn gebaseerd 
op de visie van Montessori. Montessori kinderopvang 
werkt vanuit de gedachte, dat ieder kind zelf zijn    
activiteiten kiest en begeleid wordt tot zelf doen!  

Meer informatie? 

Ga naar www.montessorikinderopvang.nl of neem    
contact met ons op via info@montessorikinderopvang.nl 

Schelmseweg 93  
6816 SJ Arnhem  
026 4464865  
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COLUMN  ACUPUNCTUUR  DEZE KEER:    DE OVERGANG

Bijna geen enkele vrouw ontkomt 
eraan; de overgang met de daarbijbe-
horende klachten of ongemakken. 
Zoals de naam al aangeeft is dit een 
periode van overgang die de meno-
pauze (einde van de menses) inluidt. 
In bijna alle culturen wordt het als iets 
positiefs ervaren, de overgang naar 
een andere levensfase. De vrouw gaat 
vanuit kracht functioneren in plaats 
vanuit wilskracht. Helaas wordt het bij 
ons in het westen vaak gezien als een 
teken van ouderdom, we streven het 
ideaal van de jeugd na.
Een deel van de levensenergie Qi 
hoeft niet langer beschikbaar te zijn 
voor de voortplantings-organen. De 
meridiaan die hierbij een belangrijke 
rol speelt is de Chong Mai. Deze keert 
om en in plaats van om voortplanting 
draait hij nu om wijsheid. Deze 
omschakeling verloopt zelden zonder 
klachten, het lichaam moet een 
nieuwe balans vinden.

Gelukkig is er wat aan te doen! 

Juist met acupunctuur is het heel goed 
mogelijk om energiestromen in de 
juiste banen (meridianen!) te leiden. 
Een aantal typische overgangs-
klachten zoals opvliegers, nacht-
zweten, stemmings-wisselingen etc. 
hebben te maken met het afnemen 
van de yinne energie van enkele 
organen, waardoor de stabiele basis 
wegvalt en het yange aspect teveel 
opstijgt. Met name het nachtzweten 
en de opvliegers kunnen met deze 
theorie in het achterhoofd goed 
aangepakt worden. Maar ook slaap-
problemen,
emotionele labiliteit, hoge bloed-druk, 
droogte van de slijmvliezen en 
verminderd libido zijn goed te behan-
delen met acupunctuur, eventueel 
aangevuld met Chinese kruidenpre-
paraten.  

Leuke tip: kijk eens op de site 
www.overgangstergirls.nl

Meer weten? bel of mail gerust voor 
meer informatie.
Acupunctuurpraktijk van der Togt
Sweelincklaan 42
telefoon 0654-604004
email acupunctuur@online.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl

-----------------------advertentie ----------------

Buurtfeest 14 september 2013!
Buurtbewoners! Na een eerste aan
kondiging in de vorige Craneveer
volgt nu meer info over het aanstaan
de Buurtfeest. In elke Craneveer die
verschijnt in de periode tot de datum
van het feest op 14 september zullen
we een bericht plaatsen. Volgende
keer zullen we meer details over het
programma prijsgeven.
 
De commissie die ook dit jaar weer
zorg draagt voor een spetterend
programma bestaat uit: Els Peters,
Anneke Martens, Lieke Camerik,
Nicole Buurman, Frans Kamsteeg,
Huibert Kortenraij, Joost Marée,
Frank Spaen en Hans Assink. Speciaal
is de inzet van Bas van der Togt, Bas
Wildeman en Ronny Sprong. Zij
organiseren wederom de Zeepkistenrace!
 
Dit jaar heeft het Buurtfeest een

thema! We sluiten aan bij het 100-
jarig bestaan van Burgers’ Zoo en het
feest staat in het thema ‘Dierentuin’.
De verschillende stands en de bar
zullen in die stijl worden ingericht en

we dagen de zeepkistenbouwers uit
om van hun zeepkist een prachtige
creatie te maken in het thema ‘Die
rentuin’. De prijs voor de mooiste
kist gaat naar het ontwerp dat het
best dit thema uitbeeldt. Maar ge
woon een supersnelle bolide mag
natuurlijk ook!
 
In de vorige edities konden we volop
rekenen op de inzet van vrijwilligers.
Wij hopen dat U ook dit jaar wilt
meewerken. U kunt U als vrijwilliger
opgeven op het volgende emailadres:
buurtfeestcie@gmail.com. Geef aub
ook aan waar uw belangstelling naar
uit gaat (bardienst, bemanning activi
teit, schmincken, opbouw van de
tent, opruimen op zondag etc.)
Alvast bedankt voor uw reactie!
 
 Namens de buurtfeestcie, Hans Assink
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Last van:  - rugpijn  

- nek- en schouderklachten
- hoofdpijn 
- pijnlijke gewrichten
- vermoeidheid
- darmklachten
- bekkeninstabiliteit
- duizeligheid
- pijnlijke, stijve spieren
- whiplash klachten

Vaak is de oorzaak van deze klachten vastgezette spierspanning
Bodystress . Bel voor informatie of een afspraak:
 
 

       
       
       
       

      
en schouderklachten  

hoofdpijn of migraine 
pijnlijke gewrichten
vermoeidheid
darmklachten
bekkeninstabiliteit
duizeligheid  
pijnlijke, stijve spieren  

hiplash klachten ? 

oorzaak van deze klachten vastgezette spierspanning
. Bel voor informatie of een afspraak:  

   
  BSR Arnhem

     Meander 251
     6825 MC Arnhem
     026- 3763413
     www.bsr

oorzaak van deze klachten vastgezette spierspanning  oftewel 

BSR Arnhem
Meander 251
6825 MC Arnhem

3763413
www.bsr -arnhem.nl 

Vaak is de oorzaak van deze klachtenvastgezette spierspanning oftewel
Bodystress. Bel voor informatie of een afspraak: 

www.verlorenwoorden.nl

Boeken over? Verkoop ze!
Tel. 026 321 6 234

Marco van Kampen, Bachlaan 22
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Een duurzame, milieubewuste, groenere wijk!
Meer weten of meedoen? Kom
21 mei naar de informatie
avond. 
Na het wijkgesprek over de toe
komst in onze wijk is er spontaan een
werkgroep duurzaamheid ontstaan.
Tijdens de eerste bijeenkomst met
ongeveer 10 mensen uit de wijk is er
gekozen voor twee projecten die op
korte termijn van start kunnen gaan.
 
Meer bloemen voor vlinders en
bijen. 
Onze wijk mag dan wel groen zijn.
Voor vlinders, bijen en andere insec
ten is er nog een wereld te winnen.
Uit onderzoek is gebleken dat deze
nuttige insecten beter af zijn in de
stad dan op het platteland. In de stad
is er meer variatie aan planten waar
ze hun stuifmeel en nectar kunnen
vinden. De werkgroep is aan de slag
gegaan om locaties te zoeken voor
het inzaaien van bloemenmengsels
voor vlinders en bijen. De gemeente
juicht het initiatief toe en heeft zelfs
aangeboden om de stukjes grond
voor te bewerken. Op Koninginne
dag is er bloemenzaad verkocht.
Deze zaden voor de eigen tuinen zijn
meteen een sponsoractie voor het
inkopen van de zaden voor het
openbaar groen. Op 1 mei is het
eerste stukje feestelijk ingezaaid ter
hoogte van de Kluizeweg/Bachlaan.
De werkgroep is nog op zoek naar
meerdere locaties. Is er een stukje in
de buurt waar bloemen in bermen
en grasveldjes de wijk kunnen opvro
lijken? We horen het graag via a.
vanbergen1@chello.nl

De werkgroep zorgt voor flyers om
de direct omwonenden te informe
ren en levert de zaden. De gemeen
te bewerkt vooraf de stroken grond.
Inzaaien kan nog tot in juni. In het
zaadmengsel zitten bloemen als
komkommerkruid, kaasjeskruid, ko
renbloem en goudsbloem. Een bloe
menveldje vraagt weinig onderhoud:
af en toe gaan kijken en genieten van
de vrolijke bloemen en als het heel
erg droog is water geven.
 
Zonnepanelen op daken van
huizen en bedrijven. 
De werkgroep zonnepanelen peilt
hoeveel mensen er in de wijk zijn die
zonnepanelen willen aanschaffen.
Hoe gaat het in zijn werk en wanneer
levert het rendement op? Voor de
informatie avond op 21 mei is een
bedrijf gevraagd dat veel ervaring
heeft met het plaatsen van zonnepa
nelen. De werkgroep nodigt ook

wijkbewoners uit die al zonnepane
len hebben. Misschien is het mogelijk
om gezamenlijk in te kopen. Het is
ook interessant om te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn voor
wijkbewoners die geen zonnepane
len kunnen aanschaffen omdat er te
weinig zon op hun dak is. Bijvoor
beeld door een samenwerking aan te
gaan met verenigingen of bedrijven
door op hun dak zonnepanelen te
plaatsen.
Om onze wijk duurzamer te maken
zijn er nog meer ideeën binnengeko
men zoals:
- ergens in de wijk een broodoven
bouwen waardoor mensen hun eigen
brood in een echte houtoven kunnen
bakken.
- aansluiten bij de beweging "eten
delen met de buur" (www.thuisafge
haald.nl);
- een cultuurfestival organiseren.
Mensen uit de wijk presenteren zich
in hun eigen huis of in andere ruimtes
in de wijk.(www.spijkerkwarts.nl).
De informatieavond is op dinsdag 21
mei om 20 uur in de recreatiezaal
van Craneveer; ingang Viottastraat.
Naast informatie over zonnepanelen
is er ook alle ruimte voor andere
ideeën. Iedereen is van harte wel
kom.
 
Anne Marie van Bergen, Lianne Konings,
Wilfred Ariens, Marja van der Veen,
Annemarie van Velzen
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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

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

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

Tijd voor Ineke.Tijd voor Ineke.

De natuur ontwaakt. 
Bloeit op.

>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

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
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Geef de kabouter door
Koud en nat staat Panneman vlak bij
het bos, voor een deur waar de lampen
aan zijn. Het ziet er rustig en gezellig
uit, een perfecte plaats om bij te komen
van de drukte op school en in de bieb.
“Misschien mag ik wel lekker ontspan
nen op de bank, en genieten van het
mooie uitzicht”, denkt Panneman.
Zachtjes klopt hij aan…en nog een
keer...niemand thuis? Maar de lampen
zijn wel aan?? Met een zucht kruipt
Panneman onder de rododendron voor
het huis en wacht af. “Wat moet ik nou”,
denkt hij ongelukkig. “Ik heb zoveel
behoefte aan wat rust”.
Precies op het moment dat bij Pan
neman de wanhoop toeslaat komt er
een blauwe Aygo de hoek om scheu
ren. Er rollen een vrouw en drie
kinderen uit, ze praten allemaal te
gelijk en er wordt gesjouwd met heel
veel boodschappen. “Er is in ieder
geval voldoende eten”, denkt Panne
man vertwijfeld.
Het kleinste kind, nauwelijks groter
dan Panneman, begint verrukt te
gillen. “Mama, dat is de kabouter van
juf Els!!” De drie kinderen pakken
Panneman tegelijk op en nemen hem
mee naar binnen. Panneman is er
duizelig van.
Met zijn liefste gezichtje vraagt Pan
neman of hij bij deze familie mag
verblijven. Mila is zo enthousiast dat
ze hem graag wil houden, maar Pan
neman geeft duidelijk aan dat zijn
ongebonden levensstijl hem goed

bevalt. Een paar weken hooguit, dan
begint het te kriebelen en vertrekt
hij weer. Op zoek naar nieuwe uit
dagingen in zijn leven.
Hij is welkom bij de familie, maar al
snel blijkt dat Panneman gewoon
moet meedraaien in het gezinsleven.
En dat is op zich niet zo erg, maar er
wonen twee mensen in dit huis die
aan het trainen zijn voor hardloop
wedstrijden…de man traint voor de
marathon en de vrouw voor de 27
kilometer. En meeleven met dit gezin
betekent meedoen! Ook de kinde
ren fietsen of rennen mee, en tot
Pannemans verbazing vinden ze dat

geweldig!
In minder dan een uur is er een
trainingsschema opgesteld voor
onze buurtkabouter. Hij hoort de
man en vrouw samen overleggen. ̀ Ik
denk dat de 5 kilometer in 25 minu
ten haalbaar moet zijn voor hem”,

zegt de man. “Ja, maar hij moet ook
nog eens zijn accordeon meedra
gen..”, zegt de vrouw. Hij krijgt een
schema van 3 keer rennen per week,
compleet met interval en fartlek
trainingen. Hartslagmeter om en
gaan!
Na een moeizame start (oké, hij
heeft korte benen, is wat aan de
obese kant en hij heeft zijn leeftijd
niet mee, maar dat zijn geen excuses
om niet lekker van sport te genieten,
nietwaar) begint Panneman er lol in
te krijgen. Van de eerdere vermoeid
heid is geen sprake meer, hij zit lek
ker in zijn kaboutervelletje. Steeds
vaker rent hij mee of gaat hij in de
rugzak om andere lopers aan te
moedigen. “Het is niet helemaal de
rust die ik voor ogen had”, denkt
Panneman, “maar ik heb nooit gewe
ten dat hardlopen zo leuk kan zijn”!!
Aan het einde van de logeerperiode
is Panneman doodmoe, maar vol
daan. Hij heeft hard gewerkt aan zijn
conditie, die voor een kabouter op
leeftijd nog best op orde is. Het gaat
zelfs zo goed dat hij overweegt on
een keer mee te doen met een echte
hardloopwedstrijd. Dus let goed op!
Mocht je tijdens een van de wedstrij
den in het komende hardloopsei
zoen een klein mannetje met accor
deon en een one-pack voorbij zien
rennen, vergeet dan niet om hem
flink aan te moedigen!
 Marjolein Paus

Kijk in de wijk
De winter duurde lang dit jaar. Poolwind
en Siberische temperaturen. De griep
golf duurde 4 maanden. Aan alle kanten
hoorde je snotteren. Als ik hoestte
hoorde je altijd wel ergens een echo van
een ander. Na weken koorts zag ik de
griepdoormakers verzwakt rondstrom
pelen.
Uiteindelijk werd iedereen er knor
rig van. Mijn buurtgenoten en ook
ikzelf kregen er een korter lontje
door. Het was bijvoorbeeld geen
genoegen om door park Zijpendaal
te lopen. Daar waar fietsen anders
gedoogd wordt, zaten fietsers en

wandelaars elkaar nu dwars. Terwijl
er verschillende redenen zijn om te
fietsen: niet iedereen kan even goed
lopen en wil toch genieten van de
natuur, of het park is de minst steile
weg naar huis en daar is in deze
heuvels ook wat voor te zeggen. Dus
we zouden af en toe een stapje opzij
kunnen doen uit medemenselijkheid.
Maar, fietsers, het omgekeerde is
dan ook het geval. Oppasssen voor
de honden die snuffelend en rennend
in de bossen uitgelaten worden.
Misschien is de tegeltjeswijsheid 'le
ven en laten leven' toch geen cliché

maar een echte wijsheid. In je recht
staan geeft niet altijd de prettigste
oplossing. Als de lente doorbreekt,
willen dit soort strubbelingen nog
wel eens spontaan opgelost worden.
Een teken van de lente is ook, dat de
werkzaamheden weer hervat wor
den. Graafmachines, bomen kappen
en nog meer lawaai horen daarbij.
Dan toch maar liever het natuurlijke
lawaai van de vogels in de vroege
ochtend. Al vind ik dat ze hun wekker
wat later mogen zetten.
 
Anita Piek
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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 

  

Mei ACTIE               
gratis haal /bezorg 

service

Juni ACTIE
gordijnen 

10% korting

Oproepen
4e bijeenkomst ondernemers
Craneveer
Binnenkort is er al weer de 4e
bijeenkomst voor ondernemers
en ZZP-ers uit Craneveer. De
bijeenkomst is op 14 juni en wordt
gehouden in de Stayokay. Het doel
van de bijeenkomst is dat de on
dernemers en ZZP-ers uit onze
wijk elkaar (beter) leren kennen
en hierdoor elkaar de handel gun
nen. Er zijn al diverse samenwer
kingsverbanden uit ontstaan!
 Het programma vanaf 17.30 uur:
- Welkomstdrankje (alcoholvrij
ivm handboogschieten)/netwerken
- Handboogschieten
- BBQ/netwerken
- Prijsuitreiking
Meer netwerken tot uiterlijk 24
uur.
 
De kosten zijn inclusief drie extra
drankjes en een euro per persoon
voor het goede doel Stay4all (een
klasse-idee!) slechts € 30,-- excl.
BTW. Aanmelden kan via een be
richtje naar r.aalpol@kabri.nl.
Rob Aalpol
 
Zaalvoetbal
De Craneveerse herenzaalvoet
balafdeling Oud Roest zoekt nog
enkele liefhebbers voor zaalvoet
ballen in de Gymzaal beneden op
de zaterdagmorgen van 10.00 tot
11.30 uur. Leeftijd: 35+
Kom maar eens kijken op zater
dagmorgen of het wat voor jou is!
Inlichtingen bij Jaap Schouten: 06
226 926 26.
 
AMZAF: festival voor jong
talent
Op 22 juni vindt er in het Neder
lands Openluchtmuseum in Arn
hem een prachtig festival plaats. U
nieke optredens van jong talent op
minstens zulke unieke locaties.
Een rapgroep in het hooi, dansers
voor een watermolen, een pop
band in een oude school: het kan
op AMZAF. Kijk verder op www.
amzaf.nl
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Herstart BGB
’t Cranevelt en Alteveer West. 
De werkzaamheden en plusactivitei
ten zijn afgerond. Ook de herinrich
ting van het Oremusplein is klaar.
Misschien heeft u gezien dat sommi
ge mozaïektegeltjes van de Pizzatafel
loslaten. De kunstenaar gaat dit re
pareren. Na goed overleg met de
jeugd, gemeente, sportparkbeheer
der en de pluswerkgroep wordt de
langverwachte skatebaan aangelegd.
De skatebaan komt op het terrein
van sportpark ’t Cranevelt te liggen.
(zie aankondiging hieronder). Ten
slotte worden dit jaar ook de asfalt
wegen in Alteveer en 't Cranevelt en
het speelplekje aan de Händelstraat
nog aangepakt.
 
Alteveer Oost
Vorig jaar zijn in verband met bezui
nigingen enkele BGB-werkzaamhe
den uitgesteld. Zo ook de werk
zaamheden in Alteveer Oost. Nu
starten we de werkzaamheden weer
op. Om de geplande werkzaamhe
den goed uit te kunnen voeren, zijn
er in maart al meerdere bomen in de
wijk verwijderd. Medio juni gaan we
echt aan de slag.
In Alteveer Oost wordt het riool

vernieuwd en een infiltratieriool
aangebracht. Hierdoor wordt het
relatief schone regenwater opgevan
gen en in de bodem gebracht en niet
afgevoerd naar de waterzuivering.
Zo voorkomen we uitdroging van de
bodem. Daarnaast krijgen bijna alle
trottoirs en wegen nieuwe bestra
ting. De werkzaamheden beëindigen
we met de aanplant van bomen en
struiken in de verschillende straten.

Meer informatie
Met ingang van woensdag 17 april
2013 houdt onze directievoerder
Chris van Schalkwijk weer spreek
uur. Het spreekuur is iedere woens
dagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
in zijn kantoor aan de Beethovenlaan
62. U kunt bij hem terecht voor
vragen en meldingen over de werk
zaamheden van het BGB project.
Voor vragen en meldingen kunt u
ook bellen naar het algemene infor
matienummer van de gemeente: te
lefoonnummer 0900 – 1809 (lokaal
tarief) of mailen naar bgbac@arn
hem.nl.
 
Gemeente Arnhem

Ook in onze wijk: inbrekers
pakken we samen!
Het aantal inbraken in woningen
neemt toe. Ook in onze wijk zijn
meerdere inbraken en pogingen
daartoe geweest. Helaas kan de
(wijk-)agent niet overal tegelijk
zijn, daarom moeten we juist
samen de strijd aan tegen inbre
kers. Ziet u iets opvallends in de
buurt? Twijfel geen seconde en bel
112. Bij minder dringende zaken
kunt u de politie bereiken via
0900-8844.
Een paar waardevolle tips om uw
waardevolle spullen beter te be
schermen:
• Beveilig uw woning volgens de
normen van het Politie Keurmerk
Veilig Wonen, een beveiligde wo
ning vermindert de kans op inbra
ken met maar liefst 90%
• Noteer kenmerken van uw spul
len en maak er foto’s van
• Doe uw voor- en achterdeur
altijd op slot als u even niet thuis
bent of gaat slapen en sluit ook de
ramen als u weggaat. Inbrekers
hebben maar heel even nodig om
binnen te komen!
• Zorg dat inbrekers zich bij uw
huis niet kunnen verstoppen.
Snoei struiken of haal ze weg,
plaats buitenlampen en laat geen
spullen buiten staan die gebruikt
kunnen worden als klimattribuut
• Hoe verleidelijk ook: leg de
huissleutel nooit op een ‘geheime’
plek buiten uw huis, geef ze liever
aan iemand in bewaring (zonder
adreslabel erbij).
• Met alle social media is het zo
makkelijk om even te twitteren
dat je er een paar dagen tussenuit
gaat: niet doen! Zet het ook niet
op de voicemail, op Facebook,
Hyves, etc.
Maar bovenal: blijf alert op ‘opval
lende’ zaken: onbekende perso
nen die zich in de buurt ophouden,
een auto die opvallend vaak of
langzaam voorbij rijdt, geluiden bij
de buren terwijl u weet dat zij niet
thuis zijn. Met z’n allen kunnen we
zeker een steentje bijdragen aan
een veiligere leefomgeving!

Opening skatebaan
Zoals u misschien al heeft gezien, is
de skatebaan op het sportpark Cra
nevelt zo goed als klaar. Het heeft
lang geduurd en even zag het er naar
uit dat het niet ging lukken, maar
dankzij de inzet van alle betrokkenen
is het er toch van gekomen. En het
resultaat mag er ook wezen!
Naast de gemeente en plusgroep
hebben ook de wijkvereniging en niet
te vergeten de Stichting Het Burger
en Nieuwe Weeshuis de realisatie
mogelijk gemaakt.
 
Op donderdag 23 mei om 13.30 uur
verricht wethouder Margreet van
Gastel de officiële opening. Natuur
lijk is er een leuk programma in de

maak, waarbij ook de kinderen van
de scholen die gestemd hebben voor
het ontwerp aanwezig zullen zijn.
Ook u als buurtbewoner bent na
tuurlijk van harte welkom!
De baan is al zo goed als klaar maar
toch staan er nog even hekken om
heen. Dit om het gras de kans te
geven goed te groeien zodat het er
mooi uitziet, maar nog belangrijker,
dat er geen zand op de skatebaan
komt. Zand en skaten zijn namelijk
geen goede combinatie!
We hopen op mooi weer op 23 mei
en op veel enthousiaste skaters in de
toekomst!
 
Gemeente Arnhem
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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. 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 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 . 

Straat Volleybaltoernooi
Dit jaar willen we, als afsluiting van
het seizoen, weer een straatvolley
baltoernooi organiseren. Het toer
nooi zal plaatsvinden op zondag 26
mei in de middag. We hebben voor
de zondag gekozen omdat er dan
minder andere sportactiviteiten zijn.
Omdat de grasvelden waar we wel
eens speelden momenteel niet be
speelbaar lijken te zijn, spelen we in
de gymzalen aan de Viottastraat.
Voorwaarde voor een geslaagd
toernooi is wel, dat er voldoende
teams komen die tegen elkaar willen

strijden. 
Het is leuk als teams van verschillen
de straten tegen elkaar uitkomen.
Het begrip “straat” interpreteren we
ruim, een vriendenclub, jeugdteam,
of juist een seniorengroep zijn ook
welkom. Stel een team samen waar
in zowel mannen als vrouwen mee
spelen; minimaal twee vrouwen in
het veld; verzin een naam en benoem
een captain.

Geef de naam van het team, de naam
en e-mailadres, (of postadres) van de
captain aan mij door voor zaterdag
18 mei. Graag ook zorgen voor ie
mand die wat hand- en spandiensten
wil verrichten en al wat eerder aan
wezig kan zijn om te helpen met
opbouwen, of juist blijft om te helpen
opruimen. Het toernooi gaat alleen

door als er minimaal zes teams zijn
aangemeld. In de twee zalen kunnen
maximaal negen teams meedoen. Er
zal gespeeld worden ongeveer tus
sen 14.00 en 18.00 uur, waarna er
nog wat nagepraat kan worden in de
recreatiezaal. Als mensen dan voor
een hapje en drankje willen zorgen,
geef dat dan ook door, dan laten we
het evenement wat langer doorlo
pen.

Tot ziens eind mei en als je vooraf
wilt trainen, kom dan langs bij de
donderdagavond volleybalgroep, die
speelt van 20.30 – 22.00 uur.
Aanmelden bij Marjan van Roon,
bestuur@craneveer.nl of Chopin
straat 21, Arnhem.
 
Marjan van Roon
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BEN JE OP ZOEK NAAR
> Een huis dichtbij het centrum en Alteveer/’t Cranevelt? 
> Een huis met geschiedenis?
> Een huis dat je kunt verbouwen en inrichten zoals jij het wilt?
> Een huis met een verbouwingsbudget van rond de ton?

Denk dan eens aan een kluswoning in Sint Marten. Dat is een 
casco huis dat je zelf kunt indelen, renoveren en afbouwen. 
Je koopt het voor een relatief lage prijs en knapt het op tot je 
eigen kluspaleis. Je profi teert van het verlaagde btw-tarief van 
6%. Financiering is mede mogelijk met garantstelling door 
derden, bijvoorbeeld ouders. En hoe meer je zelf doet, hoe 
betaalbaarder het wordt!

WAT EN WAAR?
De kluspaleizen zijn ruim en hebben een eigen tuin. 
Ze staan aan de Nijhoffstraat en de Hommelseweg in 
Sint Marten. Dat is een gezellige Arnhemse stadswijk tussen 
de binnenstad, het Sonsbeekpark en het Modekwartier. 

 FACEBOOK.COM/KLUSFACTOR    @KLUSFACTOR
KIJK OP WWW.KLUSFACTOR.NL VOOR MEER INFO!
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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


