
IN DIT NUMMER:

• Craneveer danst op de GROOVES

• Voorbereidingen voor het Buurfteest in volle gang
 
• Skatebaan geopend

• Pannemans afscheid

wijkblad van ‘t Cranevelt en Alteveer
jaargang 40, nummer 7



Afgelopen maand is de pinautomaat van het 
Beethovenplein weggehaald. Vanaf half juni 
zal er een pinautomaat bij de COOP in gebruik 
worden genomen, waarmee COOP inspeeld 
op de ontstane behoeften van het winkelend 
publiek.

De klanten kunnen binnen veilig pinnnen 
tijdens openingstijden van de COOP :

maandag tot vrijdag  8:00 tot 20:00 uur 
zaterdag     8:00 tot 18:00 uur

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

Wilt U op de hoogte blijven van 
Coop Alteveer volg ons dan ook  
via Facebook  of www.coop.nl
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Ook dit laatste nummer voor de
zomer is extra dik. De wijk heeft
weer een paar mooie mijpalen achter
de rug: Ten eerste is de skatebaan
geopend. Benjamin Dekkers, die
vanaf het prille begin bij deze ontwik
kelingen betrokken is geweest,
mocht met wethouder Margreet van
Gastel en een heleboel kinderen het
(kunst!) werk onthullen. We lezen er
in dit nummer meer over. Ten twee
de  is de eerste Craneveer Grooves
dansavond gehouden. Marieke Rei
singer doet verslag van de succesvol
le avond. En in dit nummer worden
we alvast warm gemaakt voor het
komende buurtfeest. Bent u uw
zeepkist al aan het afstellen? U leest
in dit nummer meer over de voor
bereidingen.
 
Verder weer een artikel van de
werkgroep die bezig is om onze wijk
nog een stapje duurzamer te maken.
De gemeente informeert ons over
de planning van de BGB werkzaam
heden Verder ontbreekt de column
van Anita Piek natuurlijk niet. En
Panneman beleeft zijn laatste (!)
avontuur.
 
Zoals altijd begon dit stukje met wat
er dit keer in het nummer staat. Maar
voor mij is dit een bijzonder num
mer, dus eindig ik dit stukje deze keer
wat anders. Want dit is mijn laatste
Craneveer. Na 9 jaar draag ik het
stokje over. Ik heb eens geteld; van
zo'n 60 nummers heb ik de opmaak
verzorgd: 60 keer stukjes passen en
meten, heen en weer schuiven totdat
de stukjes en foto's op de goede plek
staan. Ik heb het al met al met erg
veel plezier gedaan, vooral het mo
ment dat het nummer op de mat viel!
 
Ik wil in ieder geval de redactie, alle
oud-redactieleden en het bestuur
bedanken voor de erg fijne samen

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
opening van de skatebaan. De foto
is gemaakt door Daniëlle Ver
speek. Ook uw foto kan hier staan.
Mail uw foto’s aan:
redactie@craneveer.nl

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

werking. Coen en Anne nemen het
stokje over voor wat betreft de op
maak van het blad. De voorzitters
hamer draagt ik over aan Astrid de
Winther. Alle drie wens ik veel
succes!  
 
Veel leesplezier!
 
Ysbrand Graafsma
redactie@craneveer.nl 

Ook adverteren?
Geïnteresseerd in adverteren in
Craneveer? Neem contact op met
de redactie:
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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Conditio sine qua non
Het gaat hier om de noodzakelijke
voorwaarde zonder welke een ge
volg niet plaats kan vinden. Of an
ders: de cruciale factor in een keten
van gebeurtenissen. Valt die factor
weg dan is er hoe dan ook geen
eindresultaat. Een eenvoudig voor
beeld is de ruitenwisservloeistof in
mijn auto. Als die er niet is kan ik
gewoon doorrijden, ik kom aan op
de plaats van mijn bestemming. Maar
als de brandstoftank leeg is, dan is
het klaar. Geen brandstof geen eind
bestemming. De brandstof is hier de
noodzakelijke voorwaarde.
De cruciale factor, of anders de
noodzakelijk voorwaarde, of weer
anders de conditio sine qua non waar
ik nu bij stil wil staan heeft niets te
maken met auto’s. Het is de hoofd
redacteur en hij heet Ysbrand Graaf
sma.
Zonder de hoofdredacteur van het
blad dat u nu leest loopt er niets.
Althans niets voor het bestuur van
uw Recreatievevereniging Crane
veer. Geen enkele aankondiging van
welke activiteit ook bereikt de wijk
als er in dit blad geen ruimte voor
gemaakt wordt. Geen enkele activi
teit van onze vereniging zou zijn
verslagen en naverteld in dit blad als
Ysbrand niet steeds gezorgd had
voor de organisatie, nodig voor pu
blicatie van verhalen en foto’s. Geen
enkel verhaal zou überhaupt verteld
zijn als Ysbrand niet altijd als een
jager achter de kopij aanzat. Op een
later moment zal zeker nog uitvoerig
stilgestaan worden bij al hetgeen
Ysbrand voor dit blad en de wijk
gedaan heeft. De boodschap voor nu
is dat ons bestuur beseft hoe belang
rijk jij, Ysbrand, bent en was (want
dit is voor jou het laatste nummer
als redacteur) voor het welslagen van

Agenda
27 juni       Informatieavond zeepkistenrace
                          18.00u Pieter Brueghel school
24 augustus       Volleybaltoernooi, recreatieruimte
31 augustus       Tweede Craneveer Grooves, recreatieruimte
14 september     Buurtfeest

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

De oproep in de laatste Craneveer
heeft niet het gewenste effect gehad.

Volleybaltoer
nooi   
 

Of dit nu komt doordat mensen de
laatste pagina van de Craneveer niet
lezen, of doordat de zondag geen
geschikte dag is dat weet ik niet.
Mogelijk ook worden de deelnemers
te oud, of weten nieuwe bewoners
niet hoe gezellig het kan zijn om met
elkaar te spelen om de eer. Van de
jongeren die om het toernooi heb
ben gevraagd heb ik niets gehoord.
Zat het examen in de weg? Er zijn
vast nog meer redenen te verzinnen,
waardoor er maar twee teams waren
die zich hadden aangemeld.
Toch vindt het bestuur het straatvol
leybaltoernooi een leuk laagdrempe
lig evenement voor de wijk en willen
we nog een poging doen het toer
nooi dit jaar door te laten gaan.
We willen het toernooi nu als ope
ning van het nieuwe seizoen organi
seren. Graag hoor ik of zaterdag 24
augustus een goede optie is. Dan is
er ook nog een beetje ruimte tussen
het toernooi en het buurtfeest, waar
ook veel mensen actief zijn.
Zou het een goed idee zijn om echt
op straat te gaan spelen, zoals een
paar buurtmeisjes ook al laten zien?
Die gebruiken de mooi opgeknapte
straat als turnzaal. (Zie foto)
Spreek, nu het weer beter wordt, de
nieuwe en oude buren eens aan op
straat en geef door dat je graag met

de activiteiten van de recreatievever
eniging. Ysbrand, heel veel dank voor
je hulp en inzet al die jaren.
De zomervakantie is in het zicht en
daarmee is ook het eind van dit re
creatieseizoen nabij. Na de vakantie
pakken wij de draad weer op. Eind
augustus kunt u weer een nieuwe
activiteitenkalender van ons ver
wachten.
Wij wensen u een heerlijke vakantie
toe,
Het Bestuur
 
P.S. Wij vroegen u een tijdje geleden
of u wist waar de naam Alteveer
vandaan komt. Jannie Smit en Henk
Wagenaar kwamen beiden met de
verklaring dat dit stukje land “al te
ver” uit de stad Arnhem ligt. Blijkbaar
op de weg naar boerderij “De Cluys
”. De huidige Kluizeweg? Jannie Smit
vond ook nog de nodige aantekenin
gen in het Gelders Archief: http://
www.geldersarchief.nl/zoeken/?mizk_alle=
alteveer

Van het bestuur

een team komt spelen op zaterdag
middag 24 augustus. Reageren kan
naar Marjan van Roon, tel.
026-3510051, bestuur@craneveer.
nl
 
Marjan van Roon
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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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Onverwachte verdwijnING
Op een mooie meidag in onze rustige
en nette buurt was ineens de pinauto
maat met rood lint afgezet. Er was een
drukte van belang. Was er een ram
kraak gepleegd? Ik had geen sirenes
gehoord, maar misschien wilden ze de
ravage stilletjes wegwerken. Toen ik er
's middag weer langs kwam was alles
inderdaad opgeruimd, maar helaas ook
de pinautomaat zelf. Twee witte platen
bedekten de lege plek. En het leek of
het nooit anders geweest was. Niks
ramkraak, gewoon verdwijnING. 

Hoogste tijd om te mailen met de
verwijderING. Na twee dagen kreeg
ik antwoord: de automaat werd te
weinig gebruikt en was daarom weg
gehaald. Ik moest voortaan gebruik
maken van de dichtstbijzijnde pinau
tomaat. Dat was volgens de
versprekING voortaan de automaat
die ze zojuist verwijderd hadden. Ja
een slimme bank, die snoeiING. En
altijd weer bezuinigING om ons nòg
beter van dienst te zijn.  
Regelmatig zag ik onwetende buurt
genoten met de fiets, lopend of per
auto bij de hoek aankomen, om dan
te constateren dat er geen geld meer
te halen viel. Ook ouderen die met
een rolllator onverrichterzake terug
moesten keren. Wat zijn ze toch
goed voor ons: uitstekende verzorgING.
Nog weer eens gebeld en gemaild
met onze ellendelING die het ding
had wegggehaald. "Ja, vermoedelijk is
het contract met de filiaalhouder
opgezegd", zei de bevestigING.

"Nee, we lichten de buurt nooit van
tevoren in, wanneer we een pinau
tomaat verwijderen", zei de
communicatieafdelING.
Heel praktisch, want dan kan de
buurt ook geen bezwaar maken, of
een protestactie houden om te ver
hinderen, dat de enig overgebleven
pinautomaat in de wijk verdwijnt,
denkt de aftakelING.
De enige die wel actie ondernomen
heeft is supermarkt Manders op het
Beethovenplein. Als uw wijkblad op
de mat valt, dan is er in de winkel een
pinvoorziening geplaatst. U moet wel
weten, dat deze automaat bevoor
raad wordt met geld uit de kassa's
van de winkel en als dit onvoldoende
is, moet Manders zelf voor aanvulling
zorgen. Het kost de Coop dan geld
om voor ons geld op te nemen bij de
bank. UitzuigING? Nee hoor, een
slimme bank: harde afrekenING.
Anita Piek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep
Oratoriumkoor COV-Arn
hem zoekt sopranen!
Het bekende Gelderse koor COV
Arnhem heeft de komende jaren
een prachtig programma en is daar
volop voor aan het repeteren. Het
koor werkt aan meerdere stukken
tegelijk, wat de repetities interes
sant houdt. Aangezien er de laat
ste tijd veel tenoren en bassen bij
zijn gekomen heeft het koor plaats
voor enthousiaste sopranen! U
kunt vrijblijvend een aantal repeti
ties bijwonen. Het koor repeteert
de Joshua van Händel, de Paulus
van Mendelssohn en de Messiah.
Deze concerten worden in Musis
Sacrum met het HGO uitgevoerd.
Meer informatie bij Digna Otto,
Sweelincklaan 24, tel;026-4454280
of bij Linda Ravelli, 06-20808266
Zie ook www.covarnhem.nl of
onze facebookpagina.
Repetities elke dinsdagavond,
19.45-21.45 uur in de Kruiskerk,
Lisdoddelaan 30, Arnhem

Just for fun
Het was in het weekend van zaterdag
23 en zondag 24 maart dat er van de
Schilderclub van de Craneveer een
expositie was. De recreatiezaal was
sfeervol ingericht en alle stands van
de exposanten zagen er goed ver
zorgd uit. En wat veel mooie schilde
rijen! De opening werd verricht door
Leon Wecke. Daarnaast hebben de
leden van ons koor “Just for Fun”
gezorgd voor een muzikale opening
van deze expositie. Onze dirigente

Jose van Druten heeft op speelse
wijze uitgelegd hoe wij tot de keuze
van de liedjes zijn gekomen, geheel
in de gedachte van hoe een schilderij
tot stand zou kunnen komen. Wij
vonden het erg leuk om te doen en
wij hopen dat de leden van de schil
derclub en de bezoekers er van ge
noten hebben!
Saskia Loendersloot, “Just for Fun”.

Oproep
Wie heeft er nog sprekende, beel
dende foto’s van 40 jaar geleden
van onze wijk? Het gaat ons om de
periode rond 1973. Denk daarbij
aan foto’s van de winkelpleintjes
(Oremusplein en Beethoven
plein), de omgeving van Moscowa,
het ziekenhuis, het Openluchtmu
seum en Burgers Zoo. Of foto’s
van straten zoals de Kluizeweg,
Cattepoelseweg, Beethovenlaan
etc. etc. We zouden deze foto’s
zo mogelijk graag willen gebruiken
i.v.m. het 40-jarig bestaan van de
wijkvereniging en het wijkblad. U
kunt ons de foto’s mailen als zij
ingescand zijn of afgeven bij Astrid
de Winther, te leen, zodat wij ze
kunnen inscannen.
redactie@craneveer.nl
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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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Skatebaan stormachtig geopend 
In mijn vorige stukje over de Skate
baan had ik het over een vleugelslag
van een vlinder die uitgroeide tot een
ware storm. Ik eindigde met de wens
dat het nog lang mocht waaien op het
sportpark Cranevelt. En tja, dan gaat
het dus ook stormen bij de opening.
Ik had er tenslotte zelf om gevraagd.
 
En het begon die dag, donderdag 23
mei, want daarover heb ik het, zo
mooi op het sportpark: Een party
tent, lekkere muziek, tien skateboar
den, genodigden uit de wijk en van
het gemeentehuis, koffie, pers, 80
kids, ijsjes  en een voorzichtig zon
netje. Nog even het gras maaien,

bordje ophangen en klaar, laat het
feest beginnen!
 
Het openingswoordje vanuit de wijk
zelf, door ondergetekende. Gevolgd
door mooie woorden van wethou
der Margreet van Gastel. Daarna, om
het officiële gedeelte af te ronden, de
onthulling van de graffiti van onze
eigen park elfje door de wethouder
samen met de kinderen van de groe
pen 6 en 7 van de Pieter Breughel en
de Emmausschool. En daarna einde
lijk, na al die tijd… skaten! Met je
eigen board als je die had mee geno
men of les voor als je  nog nooit op

een board had gestaan. Wat een
feest.
 
En toen ging het waaien, begon het
te regenen, werd het kouder en
begon de hagel. Maar skaters zijn
geen watjes: we zijn er nu en dus gaan
we Skaten! En zo spoelde een hagel
bui weg van wat nog over was geble
ven van vier jaar skatebaanzorgen en
terwijl de overige gasten schuilden
onder de tent werd de baan van de
skaters.
Tjonge, wat kan het toeval toch mooi
zijn.
 
Benjamin Dekkers
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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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veer Grooves!’ zag het daglicht. De
opzet is eenvoudig en daardoor
super sterk: dansen in de wijk, op een
prettig tijdstip en op muziek uit ‘on
ze’ tijd; 60’, 70’, 80’s en 90’s dus.
 
Coen ontwikkelde een fraaie huisstijl
met een logo, poster, flyers en heuse
entreekaartjes, craneveergrooves.nl
werd in cyberspace gelanceerd, er
werden muziek en roesjes-bloesjes
uitgewisseld, drank ingeslagen bij een
bekende supermarkt en een ‘toffe’
lichtset aangeschaft. En toen… was
het 8 juni, 21.00 uur.
 
De oppassen waren duidelijk om
negen uur besteld, want al om vijf
over negen uur stonden de eerste
gasten op de dansvloer. Met slick
moves werden de muurbloempjes

Eerste Craneveer Grooves
swingend succes
 
‘So love your neighbour like you love
your brother, come on and join the
báááááánd!!!’ Een groepje veertigers
en vijftigers staat hartstochtelijk mee
te zingen op de dansvloer van Cra
neveer. Op de achtergrond wandelt
de ‘Love is all’ zingende kikker over
het projectiescherm. De beamer
doet zijn werk en Roger Glover
schalt uit de speakers: ‘All you need
is love and understanding’.
De ventilator op de bar dient intussen
als okselföhn voor de echte dans-die
hards… Frisse deo werd door de orga
nisatie geleverd. Met zo’n 50 bezoekers
en drie uur volcontinu dansplezier, mag
de eerste aflevering van het tweemaan
delijks dansfeest ‘Craneveer Grooves!’
een succes genoemd worden. Wensen
voor de volgende editie op 31 augustus?
Mannen. Heel veel mannen.
 
Het begon met een oproepje in
Craneveer drie maanden geleden.
Initiatiefnemer Rob Groen vroeg
naar enthousiastelingen die het ook
leuk zouden vinden een dansfeest in
de wijk te organiseren. Maar liefst vijf
mensen (drie vrouwen en twee
mannen) meldden zich en ‘Crane

Wanted: GROOVY MEN! Dancing or alive
uitgedaagd om billen en heupen in de
strijd te gooien. Om tien uur was het
feest in volle gang en stond de dans
vloer vol. Er werd vrolijk gedanst op
Bill Haley, Beatles, ABBA, Robbie
Williams, Daft Punk en nog veel
meer.
 
De dansbevolking was zeer vrouwe
lijk en matchte met de gedachte
doelgroep: van 31 tot boven de 70.
Al met al was het een prima ‘fuif’ met
maar één manco…: waar waren de
mannen? Met een aantal van 10 op
50 bezoekers verdient dit nog wat
aandacht. Vooruit mannen! Eerste
biertje voor jullie gratis op 31
augustus??
 
Marieke Reisinger
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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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De vos in onze wijk
Rond het pinksterweekend zijn er, bij
buren, uit het achterpad van de
Obrechtstraat en Sweelincklaan meer
dere kippen verdwenen en gedood. De
kinderen zijn erg ontdaan en willen
weten hoe dat kan. Er worden wat
vriendjes opgetrommeld en ze gaan op
onderzoek. Er worden sporen gevonden
en ze gaan op 'vossenzoektocht'. Eerlijk
gezegd kon ik mij niet voorstellen dat
er een vos (of meerdere) zo dichtbij en
midden in de wijk zou komen. Maar uit
meerdere hoeken uit de wijk hoor ik
steeds meer verhalen over kippen en
konijnen die verdwenen zijn, of dood zijn
gevonden. Niet alleen aan de rand van
onze wijk bij de bossen, maar ook op
het kruispunt van de Beethovenlaan en
de Cattepoelseweg zijn ze gezien. 
Omdat ik jaren vlakbij Sonsbeek heb
gewoond, heb ik natuurlijk weleens ge
hoord dat er vossen leefden in het park
Sonsbeek. En op 7 juni j.l. zag ik een
uitzending van TV Gelderland met
daarin een familie in het centrum van
Oosterbeek die een hele familie vossen
in hun tuin heeft ontdekt. Daaruit blijkt
maar weer dat de vos steeds meer
tussen de mensen komt. Daar wilde ik
wat meer van weten. Jammergenoeg
kon ik de boswachter uit deze omgeving
niet te spreken krijgen om wat meer van
hem te horen en daarom heb ik wat
opgezocht op internet.
Vossen jagen alleen (solitair). In be

woonde gebieden doet de vos dat
meestal 's nachts en in de scheme
ring, maar in onverstoorde gebieden
jaagt hij overdag. De prooi van een
vos bestaat meestal uit kleine en
middelgrote prooidieren, zoals mui
zen, konijnen, hazen, vogels, kippen

en soms zelfs katten, egels en ook
eieren. De vos kiest in toenemende
mate de bebouwde kom als leefom
geving. Daar is immers veel eetbaars
te vinden. Een vos doodt soms meer
dan hij nodig heeft, en vooral op
plaatsen waar meerdere prooidieren
op elkaar zitten en niet kunnen ont
snappen kan hij een ware slachtpartij
aanrichten (bijvoorbeeld in kippen
hokken). 
De vos leeft meestal in een groep van
zo'n zes dieren. Een dominant man
netje (rekel) en een dominant
vrouwtje worden begeleid door
meerdere ondergeschikte vrouw
tjes, vaak uit vorige worpen. Het
territorium van een groep vossen
kan 100 tot 1.200 hectare bedragen.
Deze wordt afgebakend met geur
sporen, voornamelijk urine en uit
werpselen, net als hun verre familie,
onze eigen aangelijnde viervoeters,
dat doen. Hoe beveilig je een kippen
hok tegen vossen? Volgens internet
is een goede afsluiting afdoende. Een
goed kippenhok bestaat uit een strak
gespannen omheining met een maas
wijdte van minder dan 7 cm, die
bovenaan dicht of minstens twee
meter hoog is. De bovenkant moet
naar buiten omgeplooid zijn. De
omheining dient een halve meter
ingegraven te worden. Het plaatsen
van een rij tegels rondom de omhei
ning kan helpen. De vos zal altijd vlak
tegen de omheining proberen te
graven. Hoe slim hij ook is, het komt
niet bij hem op om 20 cm verder
naast de tegels te beginnen. Een hond
in de tuin kan soms ook vossen af
schrikken.
Ik ben benieuwd of en wat een bos
wachter doet met vossen in de wijk.
Zodra ik daar meer over weet, zal ik
het melden. Nu eerst maar helpen
bij de zogenaamde vossenjacht op
school! Ben benieuwd of ik dan de
vos ben.....
 
Astrid de Winther
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Wil je tips tegen vakantiekiloos? 
Een steuntje in de rug om af te vallen? 

Heerlijk ontspannen de vakantie tegemoet gaan? 

Ik bied: 
* persoonlijke begeleiding bij afvallen 

Begeleiding wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar, 
check it out!  

* sport– en ontspanningsmassages 
Professioneel en gelicenceerd. 

Cindy Steegs 
Sweelincklaan 22 Arnhem 

026-311 1135 
www.libra-lichaaminbalans.nl 

 
Geregistreerd BGN-gewichtsconsulent  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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Omdat het resultaat meer mag zijn dan u verwacht

• Herstel- en veranderatelier 
• Bruids- en maatkleding naar uw wensen

• Cursus kleding maken.  • Workshops o.a.:                                                  
"Omgaan met je lockmachine", "Maak je eigen trouwkleding".

Dit alles wordt gedaan door gediplomeerde coupeuse, 
ontwerpster en kleur en stijladviseuze

Altweertstraat 24,  6845 ES , Arnhem  026 - 383 00 84

kijk op:  www.ange-couture.nl

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

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

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

Warme gloed. 
Zon op je huid.

Tijd voor Ineke.

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

>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
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Wijkwijsheden
Alteveer,”aardige wijk” dacht ik 39
jaar geleden. Groen, dichtbij de Ve
luwe, dichtbij de snelweg ook, wat
makkelijk was in verband met het
werk dat ik in Arnhem had gevonden.
Bernard Zweerslaan, aan één kant
bebouwd met vrijblijvend uitzicht.
Vriendelijke omgeving vond ik toen
en dat vind ik nog steeds. Met een
baby van een paar maanden verhuis
den we vanuit het Haagse naar het
“Gelderse Haagje” en we werden
door onze nieuwe buren die in
overgrote meerderheid van de leef
tijd van onze ouders waren, in de
watten gelegd. Sommigen - rond 70
jaar en stokoud in onze ogen, nu ben
ik het zelf - waren eerste bewoners
en woonden er al vanaf de bouw van
de huizen. Tijdens verjaardagen, bij
de jaarwisseling, over de heg heen,
de verhalen kwamen vanzelf. Verteld
werd dat in de begin (crisis!) jaren
nogal wat huizen door twee gezinnen
werden bewoond en dat de hele wijk
moest worden ontruimd aan het
eind van de oorlog. De bewoners
moesten weg om er bij terugkomst
achter te komen dat enkele huizen
waren leeggehaald en in vlammen
opgegaan. Dat een deel van de wo
ningen moesten worden afgebroken
en vanuit de fundering weer opge
bouwd. Ook aan mijn huis is als
aandenken aan de oorlog schade te
zien.
 
Buren met een geschiedenis. En ze
zaten vol herinneringen die moesten
worden gedeeld met die import
Hagenaar. Gretig luisterde ik naar
die verhalen; er was er een tussen en
dat betrof de naam van de wijk, Al
teveer. Het draaide om het bos
achter de manege aan de Schelmse
weg, De Galgenberg geheten. Tot
aan het einde van de 18e eeuw zou
den daar misdadigers zijn terechtge
steld. Ze vroegen mij om me voor te
stellen hoe je als veroordeelde vanuit
de gevangenis in de stad, die toen nog
geheel binnen muren was gelegen,
langs de Jansbeek werd afgevoerd.

Eerst door het bos, dan via wat nu
de Wagnerlaan heet; je wist dan dat
je de plaats des doods nabij was en
dus ook je naderende einde. Eenmaal
in deze omgeving aangekomen, was
je echt “al te ver”.
 
Dit verhaal voortkomend uit wijk
wijsheid heb ik steeds geloofd. De
historische naamgeving van de plek,
de naam Schelmseweg niet te verge
ten (in die tijd werden bandieten “
schelmen” genoemd), de nabijheid
van de begraafplaats ook, er zat on
getwijfeld wat in. Maar wat ik heb
leren zien als een oord van verschrik
king klopt bij nader inzien toch niet.
Niet helemaal. Ik weet nu dat de tot
veroordeelde misdadigers aan de
Markt werden terechtgesteld en
zelden op De Galgenberg. De te
rechtstelling verliep in die tijd tame
lijk barbaars, hetgeen er op volgde
was ronduit gruwelijk. De veroor
deelden werden geradbraakt, waar
bij armen en benen werden gebro
ken en lichaamsdelen afgehakt. De
lijken werden na hun overlijden naar
Arnhem Noord gebracht. Als waar
schuwing werden de resten aan
palen gebonden op een plaats die De
Galgenberg werd genoemd en daar
bleven ze hangen tot ze geheel door
vogels waren kaalgevreten. We heb
ben het aan de Franse bezetting te
danken, dat deze gruwels zijn afge
schaft.
 
Het is ook om verschillende andere
redenen niet waarschijnlijk dat de
huidige plek in het bos aan de
Schelmseweg dit oord van verschrik
king was. De plek was niet voldoen
de zichtbaar om de beoogde af
schrikwekkende werking te kunnen
waarmaken. Er zijn bovendien twee
andere plaatsen weergegeven op
kaarten die verschillend gedateerd
zijn. Op de topografische kaart van
1874 wordt de naam samen met
Alteveer weergegeven. Alteveer is
dan nog onbebouwd terrein, want
pas aan het eind van de twintiger

jaren is met de aanleg van de wijk
begonnen. De naam is er dan al wel.
De Waterbergseweg is de grens
tussen beide gebieden. De Galgen
berg is op deze kaart de plek achter
de boerderij Moscowa, ongeveer
waar nu een ponyweide is. De be
graafplaats heeft door uitbreiding
een deel ingebruikgenomen.
 
NB: de Waterbergseweg is de weg
die naar het landgoed met de naam
“Walterberg” leidt, aldus een kaart
uit 1816. Op dit voormalige landgoed
is thans het Openluchtmuseum ge
vestigd. Maar er is nog een mogelijke

plaats: Op een kaart uit 1821 is De
Galgenberg ingetekend nabij de
kruising tussen de Hommelscheweg
en de Apeldoornseweg. Precies op
deze plek ligt nu een gedenksteen
met de tekst 1886 KLARENBEEK
1986. Gezien de opvallende plaats
ervan aan een belangrijke verbin
dingsweg is dit de meest waarschijn
lijke plaats. Op de plaats van deze
steen stond vroeger een galg. Aan
deze galg werden de lijken van binnen
Arnhem  ter dood gebrachte misda
digers als afschrikking opgehangen.
 
NB: De boerderij Moscowa is nog
niet gebouwd maar die zal pal tegen
over de galg komen. Op dit kaartje
is trouwens ook de “Bramberg”
zichtbaar en de ….. “Kattenpoel
scheweg”(!). Is de naam Alteveer een
verbastering van “Al te ver” of heb
ben mijn buren mij dit alles op de
mouw gespeld? Als dat zo is, dan is
het in ieder geval een mooi verzin
sel. 

Han van Dijk
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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 

  

Nieuw 
Wij reinigen ook uw:

Lamellen
Luxaflex

Plisségordijnen 
Rol/vouwgordijnen

Daar zit mu
ziek in!
De kinderen van de Emmausschool
hebben dit school jaar gewerkt met
een muziekdocent van het Kunstbe
drijf Arnhem. Thema - hoe kan het
ook anders - was: “daar zit muziek
in!”

De muziekdocent heeft verscheide
ne keren in alle groepen muziekles
gegeven en in 4 studiebijeenkomsten
is ook het schoolteam geschoold. Op
donderdag 13 juni hebben alle kinde
ren voor hun ouders een afsluitend
schoolconcert gegeven. Uitgevoerd
werden “Dom, dom” door groep
1-2A, “Kleine krullen, grote krullen”
door groep 1-2B, “Fluister, fluister”
door groep 3, ”De droomboom”
door groep 4/5, “Kazoe” door 5/6
en groep 7/8 bracht een eigen Rap
en “Flieh Flah” ten gehore.

Diverse kinderen verleenden hun
medewerking op keyboard, drums,
xylofoon. De presentatie was in
handen van Bart en Sela. Het concert
werd o.l.v. muziekdocent Annette
afgesloten met de uitsmijter: “Mu
ziek maken”. Nou, dat hebben we dit

jaar zeker gedaan!
 
Jan Jonker
Emmausschool
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BGB in Alteveer Oost
Op 17 juni beginnen de werkzaam
heden van BGB in het deel Alteveer
Oost. In het kader van BGB wordt
de riolering vernieuwd en worden
de wegen geheel of gedeeltelijk op
nieuw bestraat. Ook worden de
straatverlichting en het groen aange
pakt. Van de aannemer, Van Dalen
uit Huissen, krijgen de direct aanwo
nenden per brief te horen welk ge
deelte van de straat wordt aange
pakt. Dit gebeurt ongeveer een week
voor de start van de werkzaamheden
in uw straat. Het gehele werk duurt
tot juni 2014.
 
Verkeer en bereikbaarheid
Op 17 juni wordt het kruispunt
Bernard Zweerslaan - parallelweg
Cattepoelseweg afgesloten. Vervol
gens wordt de weg opgebroken en
het riool vervangen. Door het afslui

ten van het kruispunt wordt het
fietsverkeer omgeleid via de parallel
weg Cattepoelsweg, westzijde. Bij de
Wagnerlaan en de Beethovenlaan
wordt dit met borden aangegeven.
Voor het overige verkeer is een
omleiding niet nodig, in de woon
buurt zelf wordt de afsluiting van
wegen aangegeven met de gebruike
lijke borden.
Voor de bereikbaarheid van de pa
rallelweg, oostzijde wordt ter hoog
te van de huisnummers 206-208 een
tijdelijke doorsteek in de groen
strook gemaakt.
Zodra de straat wordt opgebroken,
kunt u de auto niet voor uw woning
parkeren. We zorgen er wel voor
dat u altijd te voet bij uw huis kunt
komen. Heeft u een beperking of

heeft u bijvoorbeeld een verbouwing
gepland? Neem dan contact op met
Chris van Schalkwijk, toezichthou
der van de gemeente Arnhem (zie
hieronder). Is uw straat opgebroken?
Wilt u dan uw afvalcontainer op de
inzameldag op de stoep bij de grens
van het werkterrein zetten?
 

 
Rioolhuisaansluitingen
In uw woonomgeving zijn meerdere
woningen vaak geclusterd via één
huisaansluiting op de hoofdriolering
aangesloten. De verzamelleiding ligt
in verreweg de meeste gevallen in
uw voor-  of achtertuin. Bij de uit
voering van de werkzaamheden
wordt de bestaande huisaansluiting
in de openbare weg, tussen uw ei
gendomsgrens en het hoofdriool
door ons vernieuwd. Er vindt dus
geen verandering plaats van de rio
lering op uw eigen terrein, de afvoer
situatie blijft gelijk. In dit project
willen wij u de gelegenheid geven om
een eigen huisaansiuiting op het
hoofdriooi te (laten) maken. Hier
voor dient u het riool op eigen ter
rein tot de eigendomsgrens zelf aan
te passen. De kosten hiervoor
komen voor uw rekening. Vanaf de
eigendomsgrens tot op het hoofdri
ool leggen wij vervolgens de huisaan
sluiting tot op het nieuwe hoofdri

ool. De kosten hiervan komen, uit
sluitend tijdens de uitvoering van dit
project voor onze rekening. Mocht
u kiezen voor een nieuwe aansluiting
dan kunt u dat aan de gemeente
melden. In de brief die alle bewoners
ontvangen hebben, vindt u hier meer
informatie over.
 
Bouwkundige vooropnames
De aannemer betracht uiterste
zorgvuldigheid bij de werkzaamhe
den. De uitvoering is echter niet
geheel zonder risico's. Juist met het
oog op uw belang is besloten om
bouwkundige vooropname uit te
voeren. Hiermee wordt de staat van
de bebouwing en tuinmuren vastge
legd. Met deze opname wordt bouw
kundige staat / conditie van het pand
vastgelegd middels tekst en beeldma
teriaal. De opnames worden alleen
van de buitenzijde van de bebouwing
gemaakt. Een deskundig bureau zal
namens de gemeente met u contact
opnemen. De vooropnames worden
straatgewijs in verschillende fasen
uitgevoerd.
 
Contact en vragen
Aan de Beethovenlaan 62 heeft de
gemeente een directieverblijf inge
richt. Elke woensdag houdt Chris van
Schalkwijk, directievoerder van de
gemeente Arnhem, hier zijn spreek
uur van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Uiteraard kunt u ook vragen stellen
en meldingen doen via ons algemene
telefoonnummer 0900-1809 (lokaal
tarief) of via ons mailadres bq
bac@arnhem.nl. Daarnaast kunt u
voor verdere informatie rond de
uitvoering contact opnemen met
Chris van Schaikwijk, telefoonnum
mer 026 377 4335. Voor algemene
informatie over het project Buiten
Gewoon Beter kunt u terecht bij Sjak
Franken, projectleider, telefoon 026
377 4034.

Sjak Franken
Gemeente Arnhem
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Geef de Kabouter door 
 Pannemans einde   
Zondagochtend 19 mei om kwart
over zeven in de ochtend.  Gezeten
achter mijn computer kijk ik door
het raam over de verlaten Cattepoel
seweg. Grauwe wolken jagen een
felle regen over rode daken. Drup
pels voeren een woeste dans uit op
het asfalt, water kolkt door de goten.
Plotseling zie ik hèm, glimmend van
de regen. Hij staat vlakbij mijn raam
op het muurtje tussen de stoep en
het plaatsje voor mijn voordeur:
kabouter Panneman, van wie twee
jaren lang de avonturen in dit blad
zijn beschreven. Het is een raadsel
hoe hij hier terecht is gekomen en
een nog  groter raadsel dat hij nog
niet van het muurtje is gewaaid door
de harde noordenwind, die deze
lente kouder maakt dan ooit.
Een groep kauwen die de bui trot
seert, strijkt neer in de jonge eiken
voor het huis. Hun gekras klinkt hol
en schel boven het geluid van regen
en wind.  Een grote zwarte kraai
maakt zich los van de groep en strijkt
neer op het muurtje pal naast Pan
neman. Het lijkt wel of zich tussen
kabouter en kraai een gesprek ont
wikkelt. Een heftig gesprek. De kraai
krast luid en Panneman zwaait wild
met zijn armen door de lucht en
roept onverstaanbare zinnen. Dan
tikt de kraai met zijn snavel tegen
Pannemans jas, spreidt zijn vleugels
en keert met twee krachtige slagen
terug naar zijn makkers.
Panneman wankelt een beetje. Snel
pak ik een paraplu van de kapstok,
open de voordeur en gris met een
snelle beweging van mijn vrije hand
Panneman van het muurtje. “Wel
kom mannetje, hier ben je droog”,
zeg ik zo huiselijk mogelijk en zet hem
neer op mijn bureau. Panneman kijkt
vertwijfeld. Zijn mond zegt: “Dank
u”, maar in zijn ogen lees ik paniek.
“Gaat het wel goed?”, vraag ik be
zorgd, terwijl ik hem nauwkeurig
opneem.
“Slecht’, zegt hij, met een voor zijn
kleine gestalte bijzonder lage stem.

De kraaien hebben zich gemeld en
dat betekent het einde.
 “Het einde? Het einde waarvan?”,
vraag ik hem. “Het einde van alles …
het spel is uit”, bromt hij, terwijl hij
probeert te wijzen naar de kauwen
die nog steeds in de boom zitten. Het
lukt hem amper nog om zijn arm te
bewegen.
“Ik was ‘de accordeonist’, de leider
van de P-kabouters, de kabouters die
geloven in fantasie, speelsheid en
vertrouwen tussen  de mensen. We
hebben een strijd gevoerd tegen de
T-kabouters. Die hebben zich net als
de bankiers afgekeerd van de men
sen. Ze zijn enkel uit op macht en
eigen gewin, geld en chocolade. Ze
bedriegen en stelen als het hen uit
komt.”  
Hij wil zijn vuisten ballen, maar te
vergeefs. Zijn vingers kraken en bui
gen nauwelijks nog.  
“Ze hebben mijn vrienden ontvoerd
en een andere vriend neergestoken
(aflevering 2 red.) en mij er de schuld
van willen geven. Ik heb me uit alle
macht verzet. De kabouters uit het
Openluchtmuseum heb ik te hulp
geroepen. Maar het mocht niet meer
baten. De slechte krachten zijn groot
en sterk.”
De kabouter probeert zijn hoofd te
schudden, maar het lukt hem niet
meer om zijn nek te bewegen. 
Het lijkt of hij versteent voor mijn
ogen. Gejaagd spreekt hij verder:
“Ze hebben de vossen opdracht ge
geven om op me te jagen: 'dead or
alive' en ik moest vluchten. Ze zoe
ken al maanden naar mij in alle hoe
ken en gaten van de wijk en roven en
doden onderwijl alle kippen en ko
nijnen in de buurt uit hun hokken.
Hij kan nu slechts met de grootste
moeite zijn kaken nog te bewegen.
Hij kan zijn woorden bijna niet meer
uitspreken. “Op het laajsst moesjt ik
ondejduiken bij de mensjen. Ze zjijn
ajjewaal heej aajdig vooj we gewees
jt en hewwen we djingen laajten be
leejven waajvan ik als kawoutej nooit
had kunnej djomen. Het zijn goeje

mensjen die zin gevej aan hun jeven,
vriendsjappen sjuiten en opgaan in
wooie djinge. In hen zujjen de goeje
machten overleeev…. ."  Ook zijn
lippen verstijven nu. Zijn adem stokt.
Het is hem onmogelijk geworden om
zelfs maar met zijn ogen te knippe
ren.  

 
Ik begrijp nu dat het leven snel bezig
is uit hem te wijken. Zijn buik, zijn
rug, zijn muts, alles voelt al hard en
koud. Hij versteent in mijn handen.
De lichtjes in zijn ogen doven. Onder
zijn voeten ontstaat als uit het niets
een blauwig waas, dat hem helemaal
omhult, alsof hij oplost in een wolk
van rook. De wolk maakte zich los,
zweeft door de kamer, drijft dwars
door het glas naar buiten en stijgt
hoog op in de lucht. Alsof ze daarop
hebben gewacht, vliegen de kraaien
op uit de bomen. Het lijkt alsof ze
een escorte vormen rondom de
wolk. Hoger en hoger stijgen ze. Ik
kijk ze na totdat ze nog slechts stip
jes zijn in de rusteloze regenwolken.
Dan draai ik het kaboutertje om en
kijk onder het sokkeltje waarop hij
staat. Van binnen is hij helemaal  hol
geworden. Wat rest is zijn stenen
buitenkant. De bezielende Panne
man, die met zoveel mooie verha
len tot leven was gewekt, is niet
meer. Hij is weer een willekeurig
voorwerp geworden, voor €2,50 op
Marktplaats te koop. Niet meer om
door te geven. Ik zet het onbeholpen
stenen beeldje naast mijn computer
op het bureau en weet niet meer wat
ik daar nog over schrijven moet.
 
 Henk Wagenaar
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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  
9.30-12.00  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 . 

Wijk duurzaam, milieuvriendelijk en groen!
Er is volop beweging in de werkgroe
pen: In mei is er een bijeenkomst
geweest van de werkgroep. Geïnte
resseerden hebben uitleg gekregen
van Jaap Kortman over een zonne
panelenproject van Ballast Nedam,
www.zonnepaneelvoordeel.nl. Er
waren wijkbewoners aanwezig die al
in het bezit van zonnepanelen zijn en
die antwoord hebben gegeven op de
vragen die men had. Andere (regio
nale) aanbieders van zonnepanelen
zijn: www.rijnenijsselenergie.nl, http://
www.zonzoektdak.nl en www.zon
nestroommdadeinarnhem.nl (actie
om samen zonnepanelen in te ko
pen).
Er is twee keer overlegd met Rijn
state over 660 zonnepanelen op het
hoogste gedeelte van het dak. Zij
hebben een adviseur van Green
crowd, www.greencrowd.nl in de
arm genomen en zijn samen een
business case aan het ontwikkelen.
De bedoeling is dat wijkbewoners

kunnen participeren in dit project. In
september is er een bijeenkomst
waar de plannen worden gepresen
teerd.
Het bloemenzaad is op 3 plaatsen in
de wijk gezaaid. Door de droogte
gaat het langzaam maar op de Beet
hovenlaan, de Kluizeweg en bij de
Pieter Brueghelschool is er al wat
groens te zien. Over een paar weken
zullen de eerste bloemen zichtbaar
zijn.
En er zijn weer nieuwe ideeën voor
leuke projecten:
- samen nog meer energie besparen.
Het van elkaar leren is belangrijk. Er
zijn burenbonussen te verkrijgen
voor bijv. het isoleren van de huizen.
In een volgend overleg nodigen we
een ecoteam uit om de mogelijkhe
den te bespreken; 
- het aantal zwaluwen in de wijk
wordt minder doordat steeds meer
daken worden geïsoleerd. Ook an
dere vogelsoorten komen steeds

minder voor en ook de vleermuizen
hebben het moeilijk. Het idee is om
kasten in de wijk op te hangen. Is er
iemand in de wijk die veel van vogels
weet om de mogelijkheden te be
spreken?;
- groenten die over zijn van de
volkstuinen in de wijk uitdelen of
verkopen.
In deze uitgave van de Craneveer is
er informatie over de vos in de wijk.
Zo willen we in elke uitgave een
rubriek wijden aan een onderwerp
dat iets met duurzaam, milieuvrien
delijk en groen te maken heeft in
onze wijk. Wie heeft er een concreet
onderwerp dat in een volgend num
mer aan bod kan komen?
Wil je meedoen met een van deze
projecten? Meld je aan bij Annemarie
van Bergen, a.vanbergen1@chello.nl
of Lianne Konings, lkonings3@upc
mail.nl
Lianne Konings
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-----------------------advertentie ----------------

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

Ook adverteren?
 
 
Hier kan uw advertentie staan
 
Geïnteresseerd in adverteren in Craneveer? Neem contact op met de redactie:
 
redactie@craneveer.nl
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Op een prachtige locatie midden 
in Burgers’ Zoo vindt u het Safari 
Meeting Centre. Dit moderne 
congrescentrum, dat grenst aan 
Burgers’ Safari, is geheel in 
Afrikaanse stijl opgetrokken.
Nadat de gasten via het tropische 
Burgers’ Bush in het Safari Meeting
Centre arriveren, wacht hen daar een
sfeervolle, inspirerende omgeving.

 
Naast de Foyer (max. 550 pers.), het Auditorium (450 
zitplaatsen) en het Safari Restaurant is het Safari Meeting 
Centre uitgerust met 5 aangrenzende vergaderlocaties (50 
tot 100 pers.). 
Alle locaties zijn uiteraard ook zeer geschikt voor feestelijke 
partijen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de 
Afdeling Sales. Dit kunt u telefonisch doen 
(026 353 72 01) of per e-mail (sales@burgerszoo.nl).

Burgers’ Zoo
A. van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
tel. 026-4424534

                   www.burgerszoo.nl
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