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VRX Urban Development
nieuw gevestigd in Plattenburg
Sinds augustus vorig jaar is aan de Wichard 
van Pontlaan VRX Urban Development B.V. 
gevestigd. Het architectenbureau bestaat 
bijna 20 jaar en zat voorheen in kantoorge-
bouw De Enk. 

VRX houdt zich bezig met woningbouw, zo-
wel nieuwbouw als transformatie van kanto-
ren. Daarnaast restaureren ze regelmatig mo-
numenten in de Arnhemse binnenstad. 
In de wijk Presikhaaf zijn ze inmiddels gestart 
met de bouw van 78 nieuwbouw huurappar-
tementen die gerealiseerd zullen worden aan 
de Singravenlaan (zie de impressie hieronder), 
direct achter winkelcentrum Presikhaaf. 
VRX wil zich graag inspannen voor de wijk 
om een bijdrage te leveren aan de leefbaar-
heid en toekomstbestendigheid. Dit doen ze 
al binnen de eigen VvE van het gebouw aan 
de Wichard van Pontlaan, door mee te denken 
over de verduurzaming van het gebouw. Ook 
zouden ze graag een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit en de vergroening van de openbare 
ruimte. 

Interesse om nader kennis te maken? 
Bel gerust bij ons aan of kijk op 
www.studiovrx.com voor meer informatie. 

Op 22 april was het zover: burgemeester Ah-
med Marcouch kwam ons nieuwe groene 
schoolplein openen. Tijdens de opening was 
het lekker druk op het schoolplein. Natuurlijk 
veel kinderen die uitgedost waren in oran-
je vanwege de Koningsspelen, ouders die de 
spelletjes begeleidden en ouders die geholpen 
hebben met het groener maken van het school-
plein. Ook veel buurtbewoners en sponsoren 

hadden de moeite genomen om te komen. 
Het plein werd officieel geopend door het in 
gebruik nemen van de waterpomp.
Naast deze waterpomp zijn er nieuwe speeltoe-
stellen geplaatst, er zijn 5720 tegels gewipt, 44 
bomen geplant en duizend planten in de grond 
gestopt en er is ook nog een watertappunt met 
drinkwater. Na afloop schreef Marcouch op so-
ciale media: ‘En zo is het plein niet alleen een 
mooie plek om te spelen voor de schoolkinde-
ren maar ook voor alle kinderen uit de buurt en 
levert het een bijdrage aan het verduurzamen 
van onze buitenruimtes. Ik zie dat graag. Dat 

we onze kinderen de beste plekken geven om te 
leren en op te groeien. Zo kunnen ze opbloei-
en tot volwassenen. Ik hoop dat vele ouders 
en vele scholen dit mooie voorbeeld nog zul-
len volgen.’ We hebben als werkgroep samen 
met ouders en buurtbewoners met veel plezier 
gewerkt aan het verfraaien en verduurzamen 
van het schoolplein. Hier stopt het natuurlijk 
niet, want we willen graag dat het een fijne en 

mooie plek om te spelen blíjft. We organiseren 
daarom minimaal twee keer per jaar een on-
derhoudsdag. De eerste onderhoudsdag staat 
gepland op de laatste zaterdag van de zomerva-
kantie: zaterdagmiddag 3 september. We gaan 
dan opruimen, snoeien, onkruid wieden en 
wat verder nodig is. Het zou heel fijn zijn om 
dit ook samen te doen! Heb je zin om te hel-
pen? Geef je dan op door een mailtje te sturen 
naar hannekemweijers@gmail.com

Namens de werkgroep 
Groen Schoolplein Jozef Sarto

Feestelijke opening groen schoolplein 
tijdens Koningsspelen



De Schaapsdrift: 
historisch erfgoed!
Hubert Slings

Het is niet te hopen dat de gemeente Arnhem echt 
van plan is om de sloophamer op de Schaapsdrift 
los te laten. Nog even los van alle persoonlijke be-
langen en emoties, betreft het hier namelijk een 
uniek stukje historisch erfgoed. 

De huidige Schaapsdrift is een restant van een 
van de oudste wegen van deze omgeving. Al 
in de middeleeuwen wordt deze weg gebruikt 
om schapen te drijven van de schaapskooi bij 
de Rosendaalseweg naar de weidegronden van 
het Arnhemse Broek. De Schaapsdrift loopt 
in die tijd via het huidige park Angerenstein 
omhoog, voorbij de Schelmseweg richting de 
heidevelden van de Veluwe.

Langs de Schaapsdrift stroomt een beek van 
noord naar zuid, inmiddels ondergronds. On-
deraan de regenpijp van het bedrijf EditCo 
kun je de beek nog zien stromen. In de 19e 
eeuw vestigen zich hier maar liefst zeven was-
serijen op een rij: Gijsbers-Van der Huisen, 
Van der Putten, Olderaan-Troupée, Ten Oe-
ver, Spaan-Coenders, Bartels en Schultink. Ze 
halen hun water uit de Schaapsdriftbeek. Na 
verloop van tijd schakelen ze over op stoom-
kracht.  Lange schoorstenen zorgen voor af-
voer van de kolendampen. Via het nabijgele-
gen station wordt wasgoed uit grote delen van 
Nederland aan- en weer schoon afgevoerd. 

Plattenburg is in die tijd een buurtschap dat 
‘een half uur gaans’ buiten de stad ligt, ver-
gelijkbaar met Schaarsbergen. (Het grondge-
bied van Arnhem wordt in die tijd ook wel zo 
aangeduid: “van Schaarsbergen tot Platten-
burg”). Het is een uniek combinatiegebied vol 
landbouw en kleine industrie waar wonen en 
werken tot diep in de twintigste eeuw nauw 
verweven zijn. 

Rond de Slag om Arnhem en de bevrijding 
in 1945 wordt Plattenburg zwaar beschadigd, 
onder andere door Engelse artillerie. Het is 

de genadeklap voor de meeste wasserijen, en 
ook de schoorstenen zijn inmiddels verdwe-
nen. Een aantal panden, waaronder dat van 
Spaan-Coenders, is er nog. 

En dan hebben we het nog niet eens over pla-
teelbakkerij De Ram gehad, die van 1921 tot 
1969 op de Schaapsdrift 62 gevestigd was, en 
waar het beroemde Colenbrander-aardewerk 
gemaakt werd. 

De geschiedenis ligt hier op straat. Ga daar 
alsjeblieft zuinig mee om, gemeente!

Hij had al een Arnhems Meisje en een eigen 
lindeboom in Park Presikhaaf. En nu is daar 
voor onze wijkgenoot Piet Schreuder (97) dan 
ook een koninklijke onderscheiding voor al zijn 
vrijwilligerswerk in en rond Park Presikhaaf. 
Welverdiend, van harte gefeliciteerd, Piet. 
Plattenburg is trots op je!

In 1933 verhuist de achtjarige Piet naar de Ma-
ria van Gelrestraat 53 in Plattenburg. In zijn 
boek Presikhaaf – Verhaal van een landgoed 
(nog altijd te bestellen) dist hij allerlei smake-
lijke verhalen op over zijn jeugd in Plattenburg 
en over zijn avonturen in het bos en de weilan-
den van Presikhaaf. Het zijn herinneringen aan 
een grotendeels verdwenen tijd en landschap. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt in hoog 
tempo de woonwijk Presikhaaf uit de grond 
gestampt en maakt het ongerepte Presikhaafse 
bos plaats voor een akelig strakgetrokken park 
– kraak noch smaak. Dankzij de inspanningen 
van Piet (als lid van het Komitee Herstel Bos 
Presikhaaf) wordt het park in de loop der jaren 
op een aantal punten aangepast, waardoor het 
er nu weer goed toeven is. De laatste decennia 

woont hij aan de Ernst Casimirlaan, met uit-
zicht over de Heemtuin.

Historische wandelingen
De aanstekelijke verhalen van Piet zijn voor 
mij en twee andere buurtbewoners aanleiding 

geweest om in de geschiedenis van onze wijken 
te duiken. Dat heeft geleid tot een aantal his-
torische wandelingen, waarvan de eerste twee 
inmiddels gepubliceerd zijn (gratis via de app 
IZI-travel, startpunt spoorviaduct bij station 
Presikhaaf).

Burgemeester 
Marcouch 
feliciteert 
Piet Schreuder 
met zijn 
onderscheiding. 
Foto:
© Omroep Gelderland

Scan code 
voor de 
erfgoedwandelingen:

Advertentie in de Arnhemsche Courant 
van 24 november 1900 (via Delpher.nl) 

De Schaapsdrift in 1945 
(foto Gelders Archief 1523 90-0080)



Het BOP (BewonersOverlegPlattenburg) wil 
professionaliseren en is daarvoor op zoek naar 
een penningmeester. Weet u een kandidaat of 
lijkt het penningmeesterschap u een leuke vorm 
van vrijwilligerswerk? Neem dan  bij voorkeur 
via e-mail: arnhemplattenburg@gmail.com con-
tact op, of spreek één van de leden van het BOP 
aan. Het BOP beheert door de gemeente toege-
kende middelen en het aantal financiële trans-
acties is zeer beperkt. De penningmeester mag 
volledig meedraaien in het overleg en bijvoor-
beeld alle periodieke overleggen bijwonen, maar 
een andere keuze is zeer wel denkbaar. Ervaring 
is natuurlijk fijn maar zeker geen vereiste! In het 
volgende overleg van 28 juni gaan we de rollen 
die we als lid van het overleg willen spelen met 
elkaar bespreken. Wil je dit bijwonen? 
Meld je dan aan via bovenstaand mailadres.  

Heeft u koningsdag ook zo gemist in onze wijk? 
Zou u het leuk vinden als dit terug zou keren 
in onze wijk en dan met name de kinderspelen?  
En zou u mee willen helpen om dit nieuw leven 
in te blazen? Heeft u ook  ideeën voor een leuke 
activiteit bijvoorbeeld een kerstmarkt, of
een creabea markt? Laat het ons weten via: 
arnhemplattenburg@gmail.com

Overlast hondenpoep
Namens de kinderen van de wijk 
Het grasveld in de Maria van Gelrestraat word 
veel gebruikt als uitlaatplaats voor honden. Dat 
zorgt voor veel stank en overlast van poep. Kin-
deren kunnen er niet spelen en activiteiten zoals 
knutselen en waterpret kunnen geen doorgang 
vinden om dat het bezaaid ligt met honden-
poep. Hierbij een vriendelijk verzoek om het op 
te ruimen, kleine moeite groot gebaar! Hartelijk 
bedankt namens de kinderen van de wijk.                

Koffiemiddag Plattenburg
Hier een bericht van de koffiemiddagen. We 
hadden grootse plannen voor een kerstbrunch, 
maar door de coronamaatregelen is dat in het 
water gevallen. We hebben van de inkopen die 
gedaan waren een aantal brunchpakketjes ge-
maakt en rondgedeeld, waar de mensen blij mee 
waren, maar voor ons had het niet het gewenste 
effect. Voor ons voelde het niet doorgaan van 
de kerstbrunch als een teleurstelling. Gelukkig 
konden we het 30 april dunnetjes over doen 
met lekkere hapjes en heeft een Nieuwe Platten-
burger een lekkere taart gebakken. Het was een 
goed bezochte middag met zo’n 16 gasten. 
             
Hier onder een paar enthousiaste reacties:
Als nieuwe Plattenburgers werden we door Jopie 
uitgenodigd om het winterseizoen van de koffie-
middag af te sluiten in het buurthuis. Daar heb-
ben we kennisgemaakt met een tiental mensen 
uit de buurt en werden we door Lea en Jopie ver-
wend met lekkere drankjes en hapjes. Ook was er 
levende muziek. Een leuke manier om contact te 
leggen en te houden met mede Plattenburgers die 
niet onze directe buren zijn. Dus voor herhaling 
vatbaar! M.v.G. Elsa & Berend

Als bezoeker van het eerste uur draag ik de kof-
fiemiddag een warm hart toe. Ik zou het leuk 
vinden als de mensen die nog hun weg zoeken in 

Plattenburg de koffiemiddag weten te vinden om 
contacten te krijgen in de buurt. Ik vond de afge-
lopen koffiemiddag erg geslaagd. Er was veel zorg 
besteed aan de catering. Loes

Via de wandelgroep ben ik in de koffiemiddagen 
terecht gekomen. Het leuke van de koffiemiddag 
is dat je andere wijkbewoners beter leert kennen 
op een prettige en ontspannen manier. Ik voelde 
me er van meet af aan thuis.  Ik hoop dat wij door 
de koffiemiddagen elkaar als wijkbewoners beter 
leren kennen en verder kijken dan ons straatje 
lang is. Guido, Schaapsdrift 54

Bent u na het lezen van deze stukjes ook en-
thousiast geworden, kom dan gerust langs om 
meerdere buurtbewoners te ontmoeten. Kom 
langs op de laatste zaterdag van de maand op het 
hofje in de Maria van Gelrestraat voor een kop 
koffie of thee. We zitten de zomermaanden met 
goed weer onder de boom. Voel je welkom op 
28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 sep-
tember van 14.00 tot 16.00 uur. 

Gastspreker Koffiemiddag
Op zaterdag 25 juni  is Désirée Holstege van 
Mindful & Fit aanwezig, www.mindfulenfit.nl. 
Haar bedrijf is gevestigd in onze wijk. Zij ver-
telt je graag wat mindful bewegen inhoudt en 
hoe het jou wellicht kan helpen om je algemeen 
mentaal en fysiek fitter voelen. Désirée gebruikt 
wandelen in de natuur als basis. De aanpak is 
zonder bla bla, niet zweverig en met beide voe-
ten op de grond. Kom je de 28e een kop koffie 
drinken en gezellig kletsen?

Graag tot ziens,
Jopie en Lea

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 werken 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 voor-
lichten. Wij proberen een schakel te zijn tussen 
u als bewoner en de gemeente.

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

OPEN HUIS

Op donderdag 9 juni is er een kleinschalige 

opening van de ENKA-campus. 

Daarnaast organiseren we op zaterdag 11 

juni van 10.00 – 14.00 uur een open huis 

voor onze buren. Kom je ook onze campus 

bekijken? Het belooft een leuke dag te wor-

den waarbij je alle gebouwen van Rijn IJssel 

kunt bezoeken en aan diverse activiteiten 

kunt deelnemen. De definitieve uitnodi-

ging volgt nog. Zet het open huis vast in 

je agenda! Wij doen er alles aan om drukte 

rondom het campusterrein te voorkomen, 

excuses alvast voor eventuele overlast. 

Mocht je vooraf vragen en/of opmerkingen 

hebben dan horen we dit graag. Mail naar: 

Servicedesk.WitteVilla@rijnijssel.nl 

Vriendelijke groet, Janine Kemperman 

Facilitair Manager Rijn IJssel  

locatie ENKA-campus



Plattenburger 
in de spotlight
 

Naam:

Johan Kootstra

Woont op:

Johan van Arnhemstr. 29

Geboortedatum: 

18 - 08 - 1954

Johan is samen met Joke in 1983 op dit adres komen wonen. Ze hadden toen één 

zoon en de tweede was op komst. Vanaf de Drieslag in Arnhem-zuid kwamen ze 

in deze woning met voor- en achtertuin terecht. In een wijk met veel kinderen 

en activiteiten voor de bewoners. Een van de bestuursleden is toen bij hen aan 

de deur gekomen met de vraag of ze lid wilden worden van de Buurtvereniging. 

Dat was een prettige gelegenheid om met de andere buurt bewoners in contact 

te komen. De Buurtverenging had toen nog geen gebouw waar activiteiten geor-

ganiseerd konden worden. Feestavond, sinterklaasfeest en bingo’s werden toen 

gehouden op andere locaties zoals, café de Zonnehoek en het parochie gebouw 

van de Katholieke kerk. Er werd toen oud papier opgehaald met een platte wagen 

achter een landbouwtrekker. Daar heeft Johan toen ook aan meegeholpen en zo 

is hij vrijwilliger geworden, waar regelmatig een beroep op kon worden gedaan.

De laatste jaren na de verbouwing van het clubhuis is Johan een vaste kracht 

die het clubhuis schoonhoudt en als er tijd over is snoeit hij ook het groen in de 

speeltuin. Johan vindt het jammer dat nieuwe bewoners geen lid worden van de 

Buurtvereniging, ze kunnen de mensen in de buurt dan beter leren kennen. De 

beide zonen zijn vertrokken uit de wijk, maar zijn lid gebleven. Waarvan er één 

in het bestuur zit. Ze komen ook regelmatig in het clubhuis en nemen net als hun 

ouders deel aan diverse activiteiten.

Eindelijk weer oud papier ophalen
De verenigingen in Arnhem kunnen eindelijk weer het oud papier ophalen. De 

buurtvereniging Plattenburg kan nu ook weer aan de slag. De vrijwilligers die al-

tijd al hielpen waren weer snel gemobiliseerd. De planning voor 2022 was weer 

gauw ingevuld. We hopen dat u de Buurtvereniging Plattenburg het oud papier 

weer gunt. Als u opslagruimte heeft bewaar het dan voor de derde zaterdag van de 

maand, doe het niet in de ondergrondse container, dan komen wij het weer opha-

len. De ophaal data in 2022 zijn 21-5, 18-6, 16-7, 20-8, 17-9, 15-10, 19-11 en 17-12.

VERSLAG DARTTOERNOOI
Op 26-3 was het dan eindelijk zo ver eindelijk naar een lange periode van corona 

mochten we de deuren weer openen voor activiteiten bij de buurtvereniging. 

Deze dag was er een darttoernooi. Er was zo massaal ingeschreven voor deze 

activiteit, maar na een aantal afzeggingen hebben we toch nog met 24 man een 

heel leuk toernooi gespeeld. Het weer was deze dag heerlijk zonnig, dus buiten 

was ook een terras ingericht voor de bezoekers en deelnemers. Na het afronden 

van diverse poules, waarin een ieder meerdere partijen had gespeeld , was het 

rond 5uur tijd voor de finale. Daarna was er nog wat ruimte voor een hapje en 

een drankje. Ik zeg het was een geslaagde dag. Ook is er  inmiddels een 10 over 

rood toernooi gespeeld. Dat was ook een geslaagde dag waarin je in diverse wed-

strijden zoveel mogelijk punten moest halen om op die manier een plek in de 

finale te behalen.

                         

VOORJAARSACTIVITEIT: LUCHTDRUK SCHIETEN 
Zondag 1 mei kon het dan eindelijk weer, de voorjaarsactiviteit voor de leden van de buurtverenig-

ing. We zijn dit keer met 17 personen naar de Westernboerderij in Didam geweest om daar te gaan 

luchtdruk schieten. Bij aankomst werden we eerst onthaald met koffie en een muffin. Daarna was het 

een stukje lopen naar de schietbaan, waar we eerst een korte uitleg kregen. Daarna werden de geweren 

geladen om te gaan schieten. Er waren 3 afstanden van 50, 100 en 150 meter. Nadat de eerste schoten 

nog wat aardig mis gingen omdat het vizier nog afgesteld moest worden, werd daarna alles op de 

baan aan flarden geschoten. Zelfs de dames hadden bij de tweede ronden de smaak goed te pakken  

met de doelwitten te raken. Na afloop hebben we nog even een drankje gedaan. Het was weer een 

geslaagde dag voor de leden!



Ditjes & plantjes Plattenburg
Wijkagenten
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 de senior Marjolein Smaling -  
marjolein.smaling@politie.nl.
 
Sociaal wijkteam Noord-Oost 
Daaronder valt de wijk Plattenburg. 
Adres: Bonte Wetering 89, 6823JC Arnhem 
telefoonnummer: 088 22 600 00.

Wandelgroepje
Elke vrijdagmiddag start er om 15.30 uur een 
wandelgroepje. Het vertrekpunt is  bij het hek 
van het clubhuis de Vriendenkring Johan van 
Arnhemstraat 1a. Iedereen is welkom. 

Nieuwe naaigroep!
Vanaf donderdag 14 april is er een nieuwe 
naaigroep gestart in MFC Presikhaven. De be-
geleidster is een ervaren coupeuse. Het is de 
bedoeling dat je zelf naaispullen mee neemt, 
naaimachines zijn aanwezig. De naailes is op 
donderdagochtend van 9.30-12.00 uur. Het 
kost 10 euro per maand inclusief koffie of thee.  
Opgeven kan bij Ingrid Sieljes
telefoonnummer: 06 - 52 71 07 66.

Breien & haken?
Handwerkgroep in het MFC Presikhaven zoekt 
meer deelnemers. Voor breien en haken. 
Vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. 
Meer informatie Loes: 06 - 41 90 86 59.

30 potentiële huisjes?
Het bedrijventerrein achter de Arnoudstraat is 
in andere handen overgegaan. De projectont-
wikkelaar heeft de eerste voorlichting gegeven 
voor nieuwbouwplannen. Men denkt voorals-
nog aan 30 appartementen binnen de sociale 
huur sector. Voor informatie kan men zich o.a. 
wenden tot Portaal.

Gezocht
Het BOP, Bewonersoverleg Plattenburg, is 
dringend op zoek naar nieuwe deelnemers. 
(zie ook oproep voor penningmeester) Het 
BOP verzorgt o.a. deze wijkkrant en fungeert 
als bemiddelaar/doorgeefpost, tussen de ge-
meente en de bewoners van Plattenburg. Het is 
mogelijk om geheel vrijblijvend een keer bij een 
overleg aanwezig te zijn. Wil je weten wanneer 
dit kan, heb je interesse? Mail dan naar: 
arnhemplattenburg@gmail.com.

Telefoonnummers
Buurtbemiddeling Arnhem: 026 351 99 41
Gemeente Arnhem Service lijn: 0800 18 09
Huurdershuis: 026 44 32 572
Pre Zero grofvuil: 0900 02 05 
Gratis ophalen van oude matrassen.

Groen in de wijk
Sinds ongeveer twee jaar heeft onze wijk een 
Groengroep. We hebben ons georganiseerd 
omdat we verbinding in de wijk willen sti-
muleren en de natuur een handje willen hel-
pen. Zo hebben we in samenwerking met de 
buurtbewoners geveltuintjes en boomspiegels 
aangelegd. Ook onderhouden we contact met 
de gemeente over hoe we straten kunnen ver-
groenen. 
Een ander project is de buurtmoestuin achter 
‘De Dennenheuvel’. Samen met de jongeren 
van deze RIBW instelling onderhouden we een 
kleine groente- en fruittuin. Leuk om elkaar zo 
te leren kennen èn leuk om samen te tuinieren.

Vind je contact en verbinding met buurtbewo-
ners belangrijk? Wil je het groen, de bijen en de 
vlinders helpen? Sluit je dan aan bij de Groen-
groep. Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. Wil je meedenken over projecten? 
Dan ben je welkom in onze Groengroep. We 
vergaderen een paar keer per jaar en zetten 
projecten op.

2. Wil je nergens aan vast zitten maar wel af en 
toe een handje helpen? Meld je dan aan voor 
‘De Groene Handjes’. In deze app worden pro-
jecten/vragen gedeeld waar hulp voor gezocht 
wordt.

Voor beide opties mail je naar: 
arnhemplattenburg@gmail.com 
 
Namens de Groengroep,
Farah Nobbe



Onderlinge biljart competitie
Op 20-4 is onze onderlinge biljart competitie afgerond. 

Na een super spannend seizoen is onze debutant Ronnie 

Hartemink met 122 punten kampioen geworden.

Begin juni start het nieuwe seizoen, Heb je zin om min 

2 keer in de maand  deel te nemen aan deze competitie 

die gehouden word op de woensdag van 19:30 uur tot +/-  

22:00 uur? Schrijf je dan gauw in. Er zijn al weer een aantal 

inschrijvingen binnen gekomen, maar er is nog plek. Kom 

eens rustig binnen wandelen op de woensdag of vrijdag 

voor een biljartje of een potje darten, kaarten of een potje 

te dobbelen. 

 

Paasactiviteit voor de kinderen 
van Buurtvereniging Plattenburg
Op zaterdag 16 april zijn we met de kinderen van Buurtv-

ereniging Plattenburg naar Monkey Town gegaan om daar 

onze Paasactiviteit te vieren. De kinderen mochten de hele 

middag klimmen, klauteren, glijden en springen in deze in-

door speelhal. Tussendoor een lekker hapje en een drankje 

om vervolgens weer heerlijk actief verder te gaan spelen. 

Ook een potje laser gamen kon deze middag niet ontbrek-

en. Om even tot rust te komen konden de kinderen komen 

knutselen bij ons aan tafel. En even afkoelen met een ijsje 

was ook hard nodig. Maar eigenlijk hadden ze daar niet zo 

heel veel tijd voor. Als ware stuiterballen gingen ze de hele 

speelhal door. Moe maar voldaan gingen de kinderen aan 

het einde van de middag weer naar huis met een lekker 

zakje snoep. Wat is het toch fijn dat we deze activiteiten 

weer kunnen aanbieden aan onze leden!

 

Bedrijvigheid in de wijk:
Babette Arends

Kijk in de spiegel en je lichaam reflecteert hoe jij, je voelt! Sinds vorig 
jaar woon ik, Babette Arends  in Plattenburg en ben ik gestart met 
mijn shiatsu-massage praktijk Kagami, op locaties in Velp, Arnhem 
en thuis. 

Kagami staat voor spiegel of reflectie in het Japans. Een 
shiatsu-massage is ideaal voor zo'n reflectiemoment van lichaam 
en geest. Met shiatsu geef ik de energiebalans weer letterlijk een 
duwtje in de goede richting. Een betere doorstroming van leven-
senergie, Ki op z'n Oosters, zorgt dat jij  je beter voelt en geeft 
ontspanning, bijvoorbeeld bij rug of schouderklachten van al dat 
(thuis)werken of stress.

Tijdens mijn opleiding tot Iokai shiatsu-masseur leerde ik vol-
gens de Oosterse filosofie kijken naar de mens als geheel. Ik ob-
serveer bij de massages niet alleen met mijn ogen, maar ook met 
mijn handen en luister.
De impact die het toepassen van shiatsu heeft op mijn cliën-
ten blijft me verbazen en boeien. Elke mens leert me weer iets 
nieuws en hun feedback is mijn ‘kagami’. Mensen hebben mijn 
massages ervaren als rustgevend, ontspannend, prettig en ver-
trouwd. Dat is een groot compliment en een motivatie om nog 
meer te verdiepen. 

Praktische tips
De behandeling bedraagt ongeveer 45 minuten tot een uur. Men 
ligt op een futon en de masseuse zit er naast . Het is fijn als men 
losse kleding draagt.  

Voor meer informatie of een afspraak, 
kijk op mijn website www.kagami-shiatsu.nl 
Of neem contact op via: 
Telefoonnummer: 06 - 38 744 235

Babette Arends 


