
Twee jaar geleden is er geld beschikbaar gesteld 
voor een opknapbeurt van het spoorviaduct bij 
station Presikhaaf. De gemeente stelde aan de 
buurt voor om het viaduct te laten beschilderen 
door de Arnhemse Verfbrigade. Hierover zijn een 
aantal bijeenkomsten gehouden met geïnteres-
seerde bewoners uit Plattenburg en Presikhaaf 1. 

Het eerste ontwerp toonde een vogeltje en vosje 
in origami-stijl. Het was esthetisch mooi, maar 
had inhoudelijk niets met onze buurten te maken. 
Buurtbewoners Bep Boerboom, Loes Nierop en 
Hubert Slings hebben vervolgens de kans gekre-
gen om samen met de Verfbrigade een andere, 
historische invulling uit te werken. Dit heeft ge-
resulteerd in een nieuw ontwerp, dat afgelopen 
voorjaar met de groep geïnteresseerde buurtbe-
woners is besproken en goedgekeurd. 
Het nieuwe ontwerp is tegelijk het startpunt voor 
een historische audiotour door beide wijken, die 
Bep, Loes en Hubert hebben gemaakt. 
Het nieuwe ontwerp heeft een mooie landkaart 

van Arnhem uit 1874 als ondergrond. Het toont 
het gebied van Plattenburg en Presikhaaf, met de 
spoorlijn er dwars doorheen. Je ziet er de oude 
boerderijen Klein en Groot Plattenburg op, en ook 
het oude landgoed Presikhaaf. Daarnaast worden 
twee bijzondere erfgoed-verhalen uitgelicht.

In de westelijke fietstunnelbuis besteden we aan-
dacht aan vrouwenklooster Bethanië. Dat stond 
van 1428 tot 1591 op waar nu de Stadsboerderij is. 
Tientallen vrouwen woonden hier en wijdden hun 
leven aan bidden en zingen, aan het overschrijven 
van kloosterboeken en aan allerlei goede daden. 
In Erfgoedcentrum Rozet bewaren ze het beroem-
de getijdenboek dat Margariet Block in dit kloos-
ter maakte.

In de oostelijke fietstunnelbuis staat het Esperan-
tohuis centraal dat tot 1973 op de plek van de hui-
dige Heemtuin stond. Esperanto is een kunstma-
tige taal die ontwikkeld is om de vrede tussen de 
volken te bevorderen. Uit de hele wereld kwamen 

Esperantisten naar Arnhem om de taal te leren en 
erin te discussiëren over wereldvrede. 

De Verfbrigade gaat de schilderingen in de loop 
van de maand september aanbrengen, eerst op het 
middenstuk voor het autoverkeer, vervolgens de 
fietsbuizen. Er zal een coating over worden aan-
gebracht zodat het makkelijk schoon te houden 
is. We hopen dat veel mensen van het opgeknapte 
viaduct zullen genieten en als startpunt voor onze 
audiotour zullen gebruiken.

Hubert Slings

Schildering viaduct bij station Presikhaaf
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* Wanneer men aan de rubriek 'bedrijvigheid in de wijk' mee wil doen, kan men zich melden bij H. Tim. E-mail: g.tim@upcmail.nl

Plattenburg is een wijk die van oudsher, bij ge-
meente en politie bekend stond/staat als een 
wijk op eigen kracht. Ver voordat de participa-
tie wet van kracht werd. In het dagelijks leven 
is het een rustige gemoedelijke wijk. Met weinig 
rimpelingen in de bevolkingssamenstelling. 
Dat wil zeggen  kinderen groeien op, verlaten 
het huis en de ouders blijven veelal in de woning 
totdat het niet meer gaat. Maar onder alle ge-
moedelijkheid is ook sprake van bedrijvigheid; 
kleine bedrijven, zzp-ers. Er vinden talloze 
werkzaamheden plaats. Vandaar dat het ons 
een  leuk idee leek om deze bedrijvigheid meer 
'smoel' te geven . We willen nu regelmatig onder 
het item bedrijvigheid, aandacht besteden aan 
deze kwaliteiten in de wijk. 

Deze keer willen we aandacht besteden aan Ma-
rijke Bolder-Bos. Marijke woont aan de Schaaps-
drift 97 en is slaapcoach en onrustdeskundige 

voor kinderen in  de leeftijd van 0-10 jaar. Marijke 
werkt sinds een jaar of dertig in de kinderopvang.
En vanuit deze invalshoek is  ze voornoemde 
opleiding gaan volgen .Deze opleiding heeft een 
H.B.O. kwalificatie . Marijke heeft zich o.a. laten 
inspireren door Stephanie Molenaar . Zij schreef 
het boek; Baby in een droom ritme . En reflux 
baby (lichamelijk ongemak) . Bij haar heeft Marij-
ke ook haar HBO  specificatie gehaald .

Marijke is bereikbaar via haar website: 
www.dedroomkabouter.nl. Er bestaat de moge-
lijkheid dat ze baby’s /peuters/kleuters  thuis be-
handelt, maar als ouders er de voorkeur aan geven 
dat ze bij hen thuis komt, is dat eveneens prima. 
Ook werkt ze via zoom, coaching on- line. Haar 
cliënten zitten verspreid over het land. In Brabant 
en in Noord-Holland, maar ze wil ook graag be-
kendheid gaan genieten in haar  eigen wijk. Van-
daar dat ze mee doet aan de column bedrijvigheid 
in de wijk Plattenburg. Hoewel deze vorm van 
hulp nog niet in het basis  zorgverzekering pakker 
zit, geeft ze te kennen ook mensen met een kleine 
portemonnee behulpzaam te willen zijn. In over-
leg kan veel, zo geeft ze te kennen.

Marijke Bolder-Bos
Schaapsdrift 97 Arnhem
06 527 950 29
marijkebolder@gmail.com 

Bedrijvigheid in de wijk: De Droomkabouter



Het BOP (Buurtoverleg Plattenburg) en de BVP 
(Buurtvereniging Plattenburg) hebben in juli sa-
men vergaderd en besloten meer samen te werken 
en elkaar vooral op de hoogte te houden van ont-
wikkelingen en activiteiten in en voor de buurt. 
Een belangrijke stap daarin is deze gezamenlijke 
nieuwsbrief. 

Buurt Vereniging Plattenburg
De buurtvereniging bestaat inmiddels alweer 75 
jaar en organiseert jaarlijkse activiteiten voor haar 
leden zoals een kinderreisje, de burendag, het sin-
terklaasfeest en een feestavond. Ook beheert de 
wijkvereniging het clubhuis waar van alles te doen 
is zoals wekelijks darten en de vrijdagavondclub. 
Informatie daarover is te vinden in de nieuwsbrief 
die regelmatig naar de leden wordt gestuurd en op 
Facebook.

Wat is BOP?
De gemeente wil in iedere wijk overleg met de 
bewoners over zaken die in de wijk spelen en/of 
verbeterd kunnen worden.  Hiervoor is  het Be-
wonersOverlegPlattenburg in 2013 in het leven 
geroepen. Het BewonersOverleg bestaat uit een 
aantal enthousiaste bewoners van Plattenburg die 
samen met alle bewoners van Plattenburg wil wer-
ken aan een veilige, groene en leefbare buurt . 

Wat kunt u van BOP verwachten?
Wij signaleren en inventariseren zaken die aan de 
orde zijn. Wij kunnen u adviseren en voorlichten.
Wij proberen een schakel te zijn tussen u als be-
woner en de gemeente.

Informatie over dit buurtoverleg is te vinden op 
internet: www.bewonersoverlegplattenburg.nl.

 

25 september is het weer Burendag! Van 14.00 tot 
16.00 uur gaat Groengroep Plattenburg samen aan 
de slag om het groen in de wijk te onderhouden. 
Start: Veldje Maria v Gelrestraat bij het kunstwerk.
• Om 16.00 uur start de BBQ  bij de vriendenkring.  
 'Weer ouderwets samen zijn'.
• Dit onder voorbehoud van de corona-
 maatregelen van dat moment. 

De Groengroep wil hulpbehoevenden buurtbe-
woners een handje helpen. Door gezamenlijk met 
volkshuisvesting en vrijwilligers uit de wijk, de 
groene voortuin te helpen onderhouden. Bij be-
woners in de huizen van volkshuisvesting. 

Dit betekent lichte tuinwerkzaamheden  uitvoe-
ren zoals bijvoorbeeld : schoffelen, wat snoeiwerk 
en harken.  In overleg kijken we, wie we waarbij   
kunnen ondersteunen.

Heb je hulp nodig?
Geef je dan op voor 20 september . Dan prikken 
wij een datum in september  of oktober 2021 en 
houden je van deze actie op de hoogte. 

Meld je als buurtbewoner aan als vrijwilliger.  
‘Groene handjes zijn welkom’. Voor hulp of het 
aanbieden van ‘Groene handjes’ kan je mailen 
naar: arnhemplattenburg@gmail.com 

In de afgelopen twee jaar dat Koffiemiddag Platten-
burg bestaat, hebben we niet alle koffiemiddagen 
bijeen kunnen komen vanwege Covid-19, maar 
ondertussen hebben we al een mooi groepje koffie- 
en theedrinkers om ons heen verzameld. Het zou 
gezellig zijn als we binnenkort een aantal nieuwe 
gezichten mogen verwelkomen, dus schuif gerust 
een keer aan.
 
Er is overleg geweest met Buurtvereniging De 
Vriendenkring en er zijn plannen om de koffie-
middagen in het clubhuis te gaan houden, zodat 
we niet afhankelijk van het weer zijn en het hele 
jaar koffiemiddagen kunnen organiseren. Het is 
dan ook mogelijk om tijdens het koffiedrinken an-
dere activiteiten te laten plaatsvinden. Denk daar-

bij aan een kaartje leggen of een spelletjesmiddag. 
We houden u op de hoogte.

De eerst volgende koffiemiddagen zijn op zater-
dag 28 augustus en zaterdag 25 september. De kof-
fiemiddag op 25 september valt op Burendag en 
aansluitend aan onze koffiemiddag kunt u naar de 
Burendag Barbecue van De Vriendenkring. Wel 
zeker weten dat het door gaat in verband met de 
coronamaatregelen en niet vergeten van te voren 
aan te melden. 
Graag tot ziens op zaterdag 28 augustus en zater-
dag 25 september op het Hofje in de Maria van 
Gelrestraat van 14.00 tot 16.00 uur!

Groet, Jopie en Lea

Samen en toch apart: BVP en BOP

Uitnodiging Burendag 2021

Koffiemiddag Plattenburg



Lege huizen...
Goh, in mijn straat staat al bijna twee en een half jaar een woning leeg. En om de hoek, in 
de andere straat, staan er sinds enkele maanden drie leeg. Gelet op de woningnood lijkt 
me dat een gotspe. Dus ik vroeg aan de gemeente: "Eh, waarom staan die woningen leeg?" 
(Ze zijn van een vastgoed handelaar in het zuiden van het land). "Tja, zei de gemeente, 
dat weten we niet." Wonderlijk; want gelet op de leegstand wet moeten jullie dat toch we-
ten? Waarom laat de eigenaar ze leeg; gaat hij ze allemaal verbouwen? Gaat hij ze tegen 
de grond aan smakken? Is zijn dochter bezig met een  opleiding tot styliste en wil ze alle 
inboedels wijzigen? De gemeente kreeg het rood op zijn konen. "We weten het echt niet!" 
Wonderlijk want er is toch een meldingsplicht; zo staat dat in de leegstand-wet en dan 
moeten huiseigenaren dat toch door geven. Doen ze dat niet dan kan de gemeente hen ci-
vielrechtelijk een boete  laten opleggen. "Oh, ja!"  zei de gemeente, "Dat klopt, nu we weten 
het weer! Maar weet je, wij, de gemeente Arnhem doet niet aan een meldingsplicht. Dat is 
ingewikkeld, daar hebben we geen mensen voor en dat kost alleen maar geld." Oh... oh... 
betekent dat dus dat de  gemeente zich niet aan de wet hoeft te houden? Hun respons was:
"Tuuuuut... tuut... tuut...". 

H.Tim
 

De Groengroep Plattenburg
Sinds december 2020 hebben we een officiële Groengroep in Plattenburg. Met 
een viertal leden zetten we samenbindende acties op om onze buurt groener en 
rijker aan natuur te maken. 

Als aftrap hebben we met Pinksteren een geveltuintjesactie in de Plattenbur-
gerweg en Maria van Gelrestraat gehouden. De actie was een daverend succes! 
Ruim 30 huishoudens hebben hun gevel beplant met plantjes die de gemeente 
Arnhem bekostigd zijn. Iedereen heeft elkaar geholpen met graven, zagen en 
boren. Als je het resultaat nog niet bekeken hebt, loop even door de straat en 
bewonder het resultaat. 

De tweede actie die van start is gegaan is de buurtmoestuin achter het pand 
van Villa Dennenheuvel op de Oude Velperweg. In de villa van de RIBW kun-
nen jonge mensen begeleid wonen. Samen met bewoners van de villa heeft de 
groengroep een vervallen fruittuin opgeknapt en een moestuintje aangelegd. 
We willen binnenkort een kasje plaatsen zodat we volgend jaar een volwaar-
dige buurtmoestuin hebben. 
En dan zijn we nog maar net begonnen. Op de planning staat: boomspiegels 
beplanten, bloembakken plaatsen, bloesembomen plaatsen, fruittuinen aan-
leggen, bijen adopteren, etc. 

Wil je meedoen? 
We kunnen je hulp goed gebruiken! Er zijn twee manieren waarop dit kan. 
1. Meld je aan voor de Groengroep. 
Denk mee en organiseer groene acties. Geen zorgen, we vergaderen weinig 
en schakelen snel. 
2. Meld je aan voor de Groene handjes.
Hou je niet van organiseren, maar vind je het wel leuk om uit te voeren? Meld 
je dan aan voor onze Groene handjes app. Hierin melden we acties waar we 
menskracht of materialen voor kunnen gebruiken. Als je op dat moment kunt, 
haak je aan. 

Oproep
We zoeken ook nog vrijwilligers voor het onderhouden van een of meerdere 
boomspiegels in de wijk. Heb je een hart voor de wijk en voor groen? Meld je 
dan vrijblijvend aan, kennismaken is altijd leuk. Mail naar:
arnhemplattenburg@gmail.com en we nemen contact met je op.

Groengroep Plattenburg
Lurissa den Dulk, Bianca Klijn, Ruth Fleuren & Farah Nobbe



WIJKAGENT PRESENT
De wijkagenten voor de Geitenkamp dragen ook 
zorg voor de wijk Plattenburg. Dit zijn: 
Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl 
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl en 
Marjolein Smaling - marjolein.smaling@politie.nl 

SOCIAAL WIJKTEAM
Het sociaal wijkteam Noord-Oost , daaronder valt 
de wijk Plattenburg. Zij zitten aan de / in 
de Bonte Wetering 89, 6823 JC Arnhem 
tel nummer: 088 - 226 00 00.

WANDELGROEPJE
Elke vrijdagmiddag  om 15.30 uur is er een wan-
delgroepje.  Zij starten bij het hek van het clubhuis 
de Vriendenkring Johan van Arnhemstraat 1a. 
Iedereen is welkom. De start is om 15.30 uur.

DE VRIENDENKRING
Het clubhuis de Vriendenkring aan de Johan van 
Arnhem straat 1a biedt onderdak aan  verschillen-
de  groepen. Op woensdagmiddag is er bijvoor-
beeld de kinderclub. Verder is er een dartclub,  een 

biljart club en een kaart club. De speeltuin is elke 
dag geopend van 9.00 - 17.00 uur. Het clubhuis 
houdt zich verder bezig met het organiseren van 
de buurt speeldag / uitstapjes senioren / Sinter-
klaas en kerstvieringen etc.
 
VERKAMERING
Aan de Schaapsdrift vindt een zorgelijke ontwik-
keling plaats . Minstens 11 panden zijn in handen 
van eigenaren die aan kamerbewoners verhuren , 
dan wel dat er sprake is van vastgoedhandelaren. 
Vanuit het BOP heeft men de gemeente hierop 
geattendeerd en de zorg geuit dat de verkamering 
die plaats vindt in het Spijkerkwartier ook voet 
aan de grond heeft gekregen in Plattenburg. En of 
hier dan ook dezelfde gemeentelijke maatregelen 
kunnen worden gehanteerd.

HET ZIJDEKWARTIER
Het Zijdekwartier is de nieuwe naam van het 
voormalige AKZO/ENKA terrein waarvoor de 
Klokgroep en BPD een stedenbouwkundige 
schets hebben ontwikkeld. Meer informatie is te 
vinden op een door de ontwikkelaars gemaakte 

internetpagina: www.zijdekwartier.buurtpeil.nl
 Inmiddels is het groen op het aan Plattenburg 
grenzende deel grotendeels verwijderd en vanuit 
onze wijk niet meer toegankelijk.

NIEUWSBRIEF ONLINE
Alle inmiddels verschenen nieuwsbrieven van het 
bewonersoverleg Plattenburg zijn nu te vinden op 
de internetpagina van het bewonersoverleg: 
www.bewonersoverlegplattenburg.nl

SCHOOL VERBOUWD
De Jozef Sarto Basisschool gaat uitbreiden met 
twee nieuwe lokalen en het schoolplein wordt he-
lemaal opnieuw ingericht. Op Facebook zijn foto's 
en meer informatie terug te vinden.

Ditjes & datjes

Zwerfafval opruimen
Een aantal buurtbewoners ruimt sinds enige tijd op de laatste za-
terdag van elke maand zwerfafval op. Wie mee wil doen kan zich 
aanmelden via het e-mailadres van het BOP: 
arnhemplattenburg@gmail.com  

Op zaterdag 18 september is er een extra mogelijkheid tijdens 
WORLD CLEANUP DAY. Informatie daarover is binnenkort te 
vinden op de internetpagina van het buurtoverleg en op de infor-
matieborden in de buurt.

 OPROEP
De BOP (Buurt Overleg Plattenburg) zoekt nieuwe kan-
didaten. Wil je meedenken, mee sparren en heb je nieu-
we ideeën of anders een andere focus over wat goed is 
voor de wijk, meld je dan aan. Dit kan via: 
arnhemplattenburg@gmail.com
Het overleg vindt één keer in de zes weken plaats in de 
wijkvereniging aan de , Johan van Arnhemstraat 1-A, om 
19.30 uur. 

(Het Bewonersoverleg en de buurtvereniging zijn niet 
hetzelfde initiatief, ze vullen elkaar aan. Waar het Be-
wonersoverleg probeert om relevante ontwikkelingen in 
de buurt te volgen, hierover te communiceren en waar 
mogelijk bewoners te ondersteunen, houdt de wijkver-
eniging zich bezig met het Buurthuis, en de Jaarlijkse 
evenementen voor de wijk).



WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONDCLUB
Door de laatste versoepelingen mogen we ons clubgebouw weer openen. 

We zijn op woensdag- en vrijdagavond open, vanaf 19.00 uur bent u van 

harte welkom. Daarbij moeten we ons nog wel houden aan de richtlijnen van 

het RIVM. Dus wilt u een bezoek brengen aan ons clubgebouw dan moet u 

rekening houden met de volgende regels:

• U moet reserveren voor u komt. Dit kan u doen door een appje te sturen  

	 naar	Alex	Coldewijn.	Heeft	u	zijn	telefoonnummer	niet	dan	kan	u	die	op- 

 vragen door een mailtje te sturen naar: a.coldewijn@gebra-infra.nl. 

•	 Er	kunnen	maximaal	15	personen	binnen	in	ons	clubgebouw	zijn.

•	 Kom	niet	naar	ons	clubgebouw	als	u	verkouden	bent	of	als	1	van	uw	huis-	

	 genoten	koorts	heeft.	Niezen	en	hoesten	doen	we	in	onze	elleboog.

•	 Als	u	binnenkomt	desinfecteert	u	uw	handen	met	het	desinfectie	middel		

 dat bij de deur staat.

•	 Als	u	niet	uit	1	huishouden	bestaat,	moet	u	binnen	de	1,5	meter	afstand	

	 houden.

•	 U	volgt	de	aanwijzingen	van	ons	vrijwillig	barpersoneel	op.	Als	u	zich	niet		

	 aan	de	afspraken	houdt	kan	u	de	toegang	tot	ons	clubgebouw	geweigerd		

 worden.

Samen met u willen we er weer gezellige avonden van maken, dus houdt 

u aan de regels, zodat we elkaar weer op een veilige manier kunnen ont-

moeten in ons clubgebouw. Op woensdagavond wordt er onder het genot 

van een drankje gedart en gebiljart. Op vrijdagavond kunt u ook darten, bil-

jarten, maar we kunnen ook kaarten/pokeren, dobbelen of gewoon gezellig 

een drankje drinken. Zodra er nog meer versoepelingen gaan komen zullen 

we ook weer dart- en pokertoernooien gaan organiseren.

LUSTRUMFEEST 75 JAAR
Zoals jullie weten bestaat Buurtvereniging Plattenburg dit jaar 75 jaar. Dit 

hadden we op 19 juni uitgebreid willen vieren met al onze leden en dona-

teurs, maar door de corona maatregelen konden we dit helaas niet door 

laten gaan. Maar wat in het vat zit verzuurd niet, dus pak uw agenda erbij 

en noteer dat we op zaterdag 25 juni 2022 ons 75-jarig bestaan gaan vieren. 

Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing, maar we kunnen u zeggen 

dat het een leuk feest gaat worden voor groot en klein. 

HEEFT U UW CONTRIBUTIE AL BETAALD?
Er zijn nog een aantal leden en donateurs die hun contributie voor dit jaar 

nog niet betaald hebben. In de brief die u bij de kalender heeft gekregen 

stond de vraag of u uw contributie weer wil betalen voor 1 februari. Dit is 

nog niet door iedereen gebeurt. Daarom willen wij u vragen om na te kijken 

of u al wel of niet betaald heeft. Mocht u nog niet betaald hebben dan mag u 

€15,- overmaken op rekeningnummer NL78RABO 0303 922 834 t.n.v. Buurt-

vereniging Plattenburg, Arnhem. Als u het prettiger vindt om contant te 

betalen, kunt u een envelop met 15 euro in de brievenbus gooien bij Marco 

Vos, Maria van Gelrestraat 91. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Natuurlijk kan het ook zijn dat u geen lid/donateur meer wil zijn. Dan mag 

u een mailtje sturen naar bvp@live.nl om uw lidmaatschap op te zeggen. 

Wij geven onze leden en donateurs de maand augustus de tijd om hun con-

tributie te betalen. Mocht u in augustus niet betaald hebben gaan we ervan 

uit dat u geen lid of donateur meer wil zijn van onze buurtvereniging.

 

OUD PAPIER
Voorlopig blijft de gemeente het oud papier ophalen. Het blijft afwachten 

wanneer wij het oud papier weer zelf mogen ophalen. 

SUEZ heeft een afvalapp. In deze app kunt u precies zien wanneer welke con-

tainer aan de weg gezet mag worden. Ook kunt u via de app het instellen om 

een berichtje te krijgen als er een container aan de weg gezet mag worden. 

Voor de komende 2 maanden wordt het oud papier opgehaald op: Maandag 

23 augustus en maandag 20 september.

SAMEN EN TOCH APART
Deze slogan heeft betrekking op de intentie van Buurtvereniging Platten-
burg en het Bewoners Overleg Plattenburg om elkaar te ondersteunen en 
te helpen met activiteiten voor de wijk Plattenburg. Beide zijn en blijven 
verantwoordelijk voor hun eigen activiteit. Het Bewoners Overleg Platten-
burg (BOP) kan na afstemming o.a. gebruik maken van het clubhuis van de 
Buurtvereniging. Het eerste wat u van de samenwerking ziet is deze nieuwe 
Nieuwsbrief.

Het is alweer een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. Maar hier zijn we weer! 
Gelukkig zijn er versoepelingen en kunnen / mogen we weer mensen ontvangen in ons clubhuis. We hebben 
verschillende nieuwtjes voor u, dus we wensen u veel leesplezier.



SPEELTUIN
De meeste bewoners weten dat er bij het clubhuis een mooie speeltuin 

voor de jeugd is. Dit voorjaar is het valbreker zand onder de speeltoestellen 

vervangen, het oude zand was erg vervuild door katten die daar hun be-

hoefte in hebben gedaan. We vragen daarom of katten eigenaren de moeite 

willen nemen om deze vervuiling te voorkomen. We weten ook dat als een 

katten eigenaar hierop wordt aangesproken zijn kat het niet doet. Maar toch 

de vraag om het proberen te beperken.

ACTIVITEITEN 2E HELFT 2021
Voor nu is het voor ons nog niet duidelijk welke activiteiten we in de 2e helft 

van dit jaar nog mogen organiseren. De eerste activiteit is de Burendag BBQ 

op zaterdag 25 september. Wij hopen dat we de BBQ  dit jaar wel door mo-

gen laten gaan, maar we moeten afwachten wat de corona maatregelen 

doen. Zodra we meer weten laten wij het u weten. 

Verder hopen we dat we nog een najaar activiteit mogen doen, het Sinterk-

laasfeest mogen vieren  en dat de Kerstbingo door mag gaan. Het blijft afwa-

chten. We zullen zien wat de tijd ons brengt. 

WOENSDAGMIDDAG KNUTSELCLUB
Helaas moeten we u melden dat Leida en Jeanette zijn gestopt met de 

woensdagmiddag knutselclub. Met veel plezier kwamen de kinderen van 

Plattenburg op woensdagmiddag knutselen in ons clubgebouw. Wij willen 

Leida en Jeanette heel erg bedanken voor hun inzet en al hun leuke crea-

tiviteit. 

Wij willen graag een oproep doen of er iemand is die de knutselclub wil 

overnemen. Dus bent u creatief en heeft u op woensdagmiddag tijd om 

met een groepje enthousiaste kinderen te gaan knutselen dan horen wij het 

graag!

BVP & BOP ORGANISEREN VOOR 
ALLE BEWONERS VAN PLATTENBURG 
EEN BBQ TIJDENS BURENDAG 25 SEPT.
(Dit onder voorbehoud van de corona maatregelen van dat moment) 

De BBQ zal plaatsvinden bij clubhuis “De Vriendenkring” aan de Johan van 

Arnhemstraat 1a. Van 16.00 – 21.00 uur bent u van harte welkom. De BBQ 

is voor iedereen gratis, dus ook voor de buurtbewoners die geen lid zijn 

van Buurtvereniging Plattenburg. Consumptiemunten zijn te verkrijgen aan 

de bar voor €1,50 per stuk. Dus kom gezellig samen met uw buren bij ons 

BBQ’en tijdens Burendag 2021. Het is een mooie gelegenheid om kennis te 

maken met andere wijkbewoners, ons bewonersoverleg en onze buurtve-

reniging.

Voor de kinderen staat er een springkussen en zal er een kleur- & knut-

seltafel zijn. Er zal deze avond nog meer vermaak zijn, maar wat dat is blijft 

nog even een verrassing. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Geef u dan 

snel op voor deze gezellige BBQ!

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar bvp@live.nl of door onder-

staand strookje in te vullen en in te leveren aan de Johan van Arnhemstraat 6.  

U kunt zich opgeven tot 17 september.

Het vlees voor de BBQ halen we bij slagerij Putman aan de Steenstraat in 

Arnhem. Als u vegetarisch bent kunt u dat doorgeven dan zorgen wij voor 

vlees vervangende producten. We hopen jullie allemaal te zien tijdens onze 

BBQ!

Met vriendelijke groet,

Buurtvereniging	Plattenburg	&

Bewoners	Overleg	Plattenburg

Naam:

Adres:

Aantal kinderen t/m 12 jaar:

Aantal volwassenen vanaf 13 jaar:

 OPGAVESTROOKJE WIJK-BBQ ZAT. 25 SEPTEMBER 2021

Opgeven	kan	door	een	mailtje	te	sturen	naar	bvp@live.nl	of	door	dit	strookje	in	te	vullen	en	in	te	leveren	aan	de	Johan	van	Arnhemstraat	6.	 
U	kunt	zich	opgeven	tot	17	september.


