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Bijna is het dan zover: op zaterdag 1 april van 
14.00 tot 17.00 uur opent Stichting Moes Arn-
hem feestelijk de deuren van het oude Portiers-
huisje van de voormalige Enka-fabriek. Met een 
buurtfeestje voor iedereen. Ben jij erbij? Met een 
lekker hapje, drankje en verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Je vindt Moes aan de Beeldhou-
werstraat, tegenover de Jozef Sartoschool. Kijk op 
www.moesarnhem.nl voor het diverse program-
ma van de middag.

Een mengelMoes van mensen & activiteiten
In het Portiershuisje ontmoet binnenkort een 
mengelMoes van mensen elkaar. Iedereen kan bij 
Moes terecht en je kunt er van alles doen: drink 
een kopje koffie met wat lekkers, maak rustig je 
huiswerk, vergader met je collega's, of doe mee 
met een creatieve of sportieve workshop. Geniet 
van een ontspannende stoelmassage, knutsel met 
‘oma’ Leida en ontmoet of help je buurtgenoten. 
Moes heeft ook ruimte voor verjaardagsfeestjes, 
bijeenkomsten of lunches.

Help je mee Moes te maken?
Samen met buurtbewoners maken we Moes de 
gezelligste plek van de wijk. Wil je meeklussen, 
meedoen, meehelpen? Kom eens langs! Heb je bij-
voorbeeld groene vingers? Dan kunnen we je hulp 
goed gebruiken bij de opstart van de MOEStuin 
tijdens NLdoet op 11 maart vanaf 09.00 uur. Meld 
je aan via hallo@moesarnhem.com of de NLdoet 
pagina van het Oranje Fonds. Misschien heb je 
wel spullen over die we kunnen gebruiken? Zo 
zijn we nog op zoek naar hout (om bloembakken 
van te maken), planten, potten en aankleding voor 
de buitenruimte.

Moes volgen?
Kijk voor meer info op www.moesarnhem.nl. 
Via instagram @Moesarnhem kun je alle ontwik-
kelingen volgen. Hier kondigen we het program-
ma van het openingsfeest aan; mis het niet!

www.moesarnhem.nl

Plattenburg heeft een GroenGroep 
die zich inzet om de buurt groener 
te maken en meer samenhang in de 
wijk te creëren. Een van de activitei-
ten die we ondernemen is het on-
derhouden van een moestuin achter 
‘Dennenheuvel’. Deze RIBW-instel-
ling op de Oude Velperweg biedt 
beschermd en begeleid wonen aan 
jongeren. We vinden het leuk om ei-
gen biologische groenten te kweken 
en elkaar als buurtbewoners tegen te 
komen. We zijn inmiddels met aar-
dig wat mensen, maar vooral in de 
piekperiode rond de zomer is het fijn 
als er voldoende mensen zijn om te 
schoffelen, te sproeien en de oogst te 
bewonderen. Heb jij groene vingers 
(of helemaal niet en ben je gewoon 
nieuwsgierig), stuur ons gewoon een 
berichtje via  arnhemplattenburg@
gmail.com. Wij nodigen je dan uit 
om een keer te komen kijken.

www.moesarnhem.nl

Groene vingers 
gezocht voor de 
moestuingroep

http://www.moesarnhem.nl
http://www.moesarnhem.nl


Binnenkort staat er in de wijk een nieuw deel-
kastje met de naam ‘MEER DAN GENOEG’. Deze 
wordt gemaakt door vrijwilligers van De Helling 
in Arnhem. Dit is een werkplaats voor hobbyisten, 
vakmensen en kunstenaars.

Wat is de bedoeling van MEER DAN GENOEG?
U heeft ze vast wel eens gezien, de deelkastjes 
waar boeken in staan om te pakken of waar je een 
boek in zet om iemand anders blij mee te maken.

Het idee van MEER DAN GENOEG  is ontstaan 
vanuit een buurtbewoner die zich afvroeg: hoe 
mooi zou het zijn om te geven wat je te veel hebt 
en te pakken wat je kunt gebruiken om zo (voed-
sel-)verspilling tegen te gaan?

Denk voor het weggeven met name aan verpakte 
producten die niet over de datum zijn en waar je-
zelf niets mee doet. Weggooien is immers jammer 
als je er iemand anders blij mee kunt maken!

Voordat dit kastje geplaatst kan worden moet het 
nog geverfd worden en moeten de spelregels erop 
vermeld worden. Vind je het leuk om daarmee te 
helpen? Meld je dan aan via: 
arnhemplattenburg@gmail.com 

Plattenburg nieuws contact
Voor al uw vragen en opmerkingen: 
arnhemplattenburg@gmail.com

Buurtconciërge
Plattenburg heeft sinds kort een buurtconciërge: 
Derk-Jan Dijkstra. Hij is het aanspreekpunt voor de 
wijk omtrent leefbaarheid. In de toekomst zal hij in 
MOES een spreekuur gaan houden. Heeft u nu al 
vragen dan kunt u hem bereiken via: 
derk-jan.dijkstra@arnhem.nl Volgens een woord-
voerster van de gemeente moet de buurtconciërge 
fungeren als aanspreekpunt in de wijk, maar zal hij 
of zij ook mensen zelf aanspreken. Doel is de buurt 
schoner, veiliger en meer heel te houden. Het toe-
zicht betreft vooral kwesties die de leefbaarheid on-
dermijnen, zoals vervuiling, kapot straatmeubilair 
(al dan niet door vandalisme) of burengerucht. Waar 
nodig steekt de buurtconciërge zelf de handen uit de 
mouwen. Is er assistentie nodig van serviceploegen 
of handhavers dan weet hij of zij die in te schake-
len. De conciërge bouwt ook aan een netwerk in de 
wijk, om te weten wat er speelt en om het gevoel te 
versterken dat bewoners er samen voor verantwoor-
delijk zijn dat hun buurt netjes blijft. Voor meer info:
www.scalabor.nl/2021/03/26/vijf-arnhemse-volks-
wijken-krijgenbuurtconcierges/

GRATIS grofvuil ophaaldagen
De gemeente Arnhem biedt de mogelijkheid om 
2x per jaar GRATIS grofvuil op afspraak te laten 
ophalen in alle wijken van Arnhem, dit geldt voor 
één adres per jaar. Kijk voor de voorwaarden op: 
www.arnhem.nl

Website
Er is een website voor Plattenburg waar onder 
andere alle nieuwsbrieven te vinden zijn: 
www.bewonersoverlegplattenburg.nl

Fixi app
Er is een Fixi app waarmee je problemen in de wijk 
kan melden waar de gemeente verantwoordelijk 
voor is, zoals afval overlast, parkeerproblematiek of 
graffiti. De gemeente handelt deze meldingen vrij 
snel af. Er is een app voor op je telefoon of je kan 
meldingen maken via de website: www.fixi.nl

Opruimdagen
Je kunt je aanmelden voor de maandelijkse zwer-
fafval opruimdag in de wijk, momenteel de laat-
ste zaterdag van de maand. Meld je daarvoor aan 
door ons een mail te sturen.  Je bent lekker even 
buiten en je ontmoet andere mensen. We kunnen 
nog wel wat handjes gebruiken!

WIJKAGENTEN
Voor Plattenburg zijn dit Eric Hortensius, Joke Bar-
telink en Marjolein Smaling. Ze zijn bereikbaar via 
facebook, twitter, e- mail en het algemeen telefoon-
nummer van de politie: 0900-8844 

WANDELCLUB
Er gaat elke vrijdagmiddag om 15.30 een wandel-
club van start bij het hek van het clubhuis van de 
buurtvereniging, Johan van Arnhemstraat 1a. De 
wandeling duurt ongeveer een uur en het is elke 
keer een andere route. Door park Sacre Coeur, de 
Enk, Bronbeek, Angerenstein of elders.

GROENGROEP
Elke eerste zondag van de maand wordt er door 
een enthousiaste groep bewoners gewerkt aan het 
groen in de wijk. Wil je ook eens meedoen? Stuur 
ons een mailtje of meld je om 16.00 uur bij het 
groenveldje op de hoek van de Maria van Gelres-
traat en Plattenburgerweg. 
Zou jij ook een boomspiegel of een andere plek 
willen adopteren? Laat het ons weten!

Koffiemiddag Plattenburg

Zet de volgende data in je (digitale) 
agenda om in 2023 geen koffiemidda-
gen meer te missen!
Zaterdag 25 februari, zaterdag 25 maart, 
zaterdag 29 april, zaterdag 27 mei (Ope-
ning Buitenseizoen op het veld met een 
hapje en een drankje), zaterdag 24 juni, 
zaterdag 29 juli, zaterdag 26 augustus, 
zaterdag 30 september (Poffertjeskraam 
en graag aanmelden), zondag 29 okto-
ber (Let op: ZONDAG i.p.v. zaterdag), 
zondag 26 november (Let op: ZONDAG 
i.p.v. zaterdag), zaterdag 30 december 
(Eindejaar borrel met oliebollen)
De middagen zijn van 14.00 tot 16.00 
uur.

In het buitenseizoen zitten we met goed 
weer op het veld in de Maria van Gel-
restraat en bij slecht weer vindt u ons in 
het clubhuis in de Johan van Arnhem-
straat 1a.

Graag tot ziens!
Groet, Jopie en Lea

Korte berichten

Méér dan genoeg...

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
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We zitten alweer 2 maanden in het nieuwe jaar. 
Het begin van het jaar is altijd rustig bij de buurt-
vereniging. Daarom hebben we dit keer weinig 
nieuws te melden in deze nieuwsbrief. We zijn blij 
dat onze woensdagavond- en vrijdagavondclub 
goed draaien. Elke woensdag- en vrijdagavond is 
iedereen welkom in ons clubhuis aan de Johan van 
Arnhemstraat 1a. 

Woensdagavond biljartcompetitie
Op woensdagavond is ons clubgebouw open voor 
iedereen die het gezellig vindt om te darten en/of 
biljarten. Hiervoor hoeft u geen lid of donateur te 
zijn van de buurtvereniging. Vanaf 19.30 bent u van 
harte welkom. U kunt een potje darten en we heb-
ben een onderlinge biljartcompetitie. In maart start 
een nieuwe ronde van onze biljartcompetitie. Dus 
lijkt het u leuk om mee te doen kom op woensdag-
avond dan een kijkje nemen in ons clubgebouw aan 
de Johan van Arnhemstraat 1a. Onder het genot 
van een drankje spelen we een gezellig potje biljart. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven dan 
mag u een mailtje sturen naar bvp@live.nl. Kom 
gewoon eens gezellig een kijkje nemen en maak 
kennis met onze biljarters. 

Dart- en pokertoernooien
We kunnen jullie de eerste toernooien van dit jaar 
melden:

Zaterdag 4 maart darttoernooi. Het toernooi 
start om 11.30. Graag om 11.00 uur aanwezig zijn. 
(Waarschijnlijk is dit toernooi al geweest als deze 
nieuwsbrief uitkomt, maar geef je snel op voor 
het volgende dartoernooi).

Zaterdag 13 mei is het volgende darttoernooi. 
Ook dit toernooi start om 11.30 uur. 
Graag 11.00 uur aanwezig zijn.

Zaterdag 8 april pokertoernooi. 
Dit toernooi start om 13.00 uur.

Opgeven voor onze toernooien kan aan de bar van 
ons clubgebouw of door een mailtje te sturen naar 
bvp@live.nl.

Prijsverhoging per 1 april 2023
Ook bij de buurtvereniging hebben we te maken 
met forse prijsverhogingen op alles. Daarom heb-
ben we ervoor moeten kiezen om al onze prijzen te 
verhogen met €0,25 cent. We gaan dus van €1,50 
naar €1,75. Dit zal ingaan per 1 april en daarbij mel-
den we natuurlijk dat het geen 1 aprilgrap is. 
Ook willen we u laten weten dat we later dit jaar 
zullen gaan wisselen van munten. Op dit moment 
gebruiken we rode munten. Later dit jaar, we weten 
nog niet precies wanneer, zullen we de rode mun-
ten vervangen door mooie nieuwe munten. De ko-
mende periode heeft u nog tijd genoeg om de rode 
munten uit te geven. 
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Als je op internet opzoekt wat een buurt ei-
genlijk is, vind je dit: “Een buurt is een gebied 
binnen een stad (bebouwde kom) dat door be-
woners als een bij elkaar horend geheel wordt 
ervaren.” 

Dat gevoel van ‘we horen bij elkaar’ is niet iets 
wat zomaar vanzelf ontstaat. Dat gebeurt als 
mensen elkaar tegenkomen op het schoolplein, 
in de winkel of bij het koffietentje. Het ontstaat 
als buren de schouders er onder zetten om de 
buurt schoon te houden of plantjes te planten. En 

het gebeurt als mensen samen dingen onderne-
men zoals een buurtbarbecue of een Sint-Maar-
ten optocht.
Misschien heb jij al een tijdje een goed buurtidee 
waar je geld voor nodig hebt. 

Bijvoorbeeld:
•  Je wilt vogelnestkastjes ophangen in je straat
•  Je wilt een kunstproject organiseren met 
 kinderen uit de buurt
•  Je wilt een leuk uitje organiseren voor 
 ouderen uit de buurt

•  Je wilt een plantenbak plaatsen op een kale  
 plek in de straat

Dan hebben we goed nieuws. Het Buurtoverleg 
Plattenburg (BOP) heeft een klein potje met fi-
nanciën waar ideeën voor de buurt (mede) uit 
ondersteund kunnen worden. Stuur een mail met 
wat je voor de buurt zou willen organiseren, dan 
gaat het BOP kijken naar een financiële bijdrage.

Mail je idee naar: 
arnhemplattenburg@gmail.com

Voor welk buurt idee zoek jij geld?

Op 10 en 11 maart 2023 organiseert het Oranje Fonds, 
samen met duizenden sociale organisaties in het land, 
weer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dag iets voor een ander te 
betekenen en ertoe te dóen!

Nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is het kloppend hart van vele sociale 
initiatieven. En voor heel veel mensen een ervaring die 
iets met ze dóet. Voor organisaties is NLdoet een mooie 
kans om nieuwe vaste vrijwilligers aan te trekken en te 

laten zien hoe zij ertoe doen in de samenleving. 
Deelnemende verenigingen en stichtingen kunnen bij 
het Oranje Fonds een bijdrage van maximaal 350 euro 
aanvragen voor bijvoorbeeld catering en / of andere 
materialen.

Meld een activiteit aan!
Heeft jullie organisatie een leuke NLdoet activiteit? 
Meld dan nu jullie activiteit aan op: 
www.nldoet.nl 

Want vrijwilligerswerk doet ertoe!

NL DOET 10 & 11 maart 2023
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