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Kinderoppas nodig?
De volgende
jongeren
hebben zich
opgegeven als
oppas tegen
een nader
overeen te
komen tarief
Isis Besselink
Noor Besselink
Nathalie Hendriks
Mirte Klein Onstenk
Marthe Röling

06 51854294
06 57978999
06 57592385
06 52294187
0481 434599

Deelname activiteiten
De meeste activiteiten van Buurtvereniging Brienenshof staan in beginsel open voor leden en
niet-leden. Aan niet-leden kan een (hogere) eigen bijdrage worden gevraagd. Meer informatie
over data, prijzen en wijze van aanmelden kun je vinden op www. brienenshof.nl en/of elders
in deze buurtkrant.
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Buurtvereniging

Brienenshof
Voorwoord

Agenda

Het is 2040 en ik zit naar first dates op de
tv te kijken (als we dan nog naar de tv
kijken). De jongen en het meisje aan tafel
halen herinneringen uit hun jeugd op. Hij
vertelt; “vroeger toen ik klein was, droegen
mijn ouders een mondkapje als ze naar de
supermarkt gingen en ik moest steeds maar
mijn handen wassen. Oh ja en ik weet ook
nog dat ik mijn verjaardag niet kon vieren.
Er was zelfs een tijd dat er een avondklok
was”. Zij antwoord met “oh ja, dat weet ik
nog wel, dat was echt irritant. Maar wat me
ook bijstaat was toen het eindelijk wat
minder werd er gelijk een nieuwe ramp was.
Het was oorlog in Europa”. Een of andere
Rus vond het zo nodig om Oekraïne binnen
te vallen en de hele wereld stond
machteloos toe te kijken. Het was best eng
om al die vluchtelingen te zien. Ineens was
vrijheid niet meer zo vanzelfsprekend’. Tsja
best heftig zegt hij, maar ik herinner me
ook nog de vrijheid die ik als kind altijd
voelde in de buurt. Ik woonde in de
Brienenshof, een buurt waar mensen elkaar
kenden en ik alle kanten op kon. Er waren
ook regelmatig leuke dingen met de
buurtvereniging. Weet nog wel van de
buurtfeesten, het lasergamen, de paashaas
en weet ik wat nog meer. Dat was wel echt
mooi. Zo in vrijheid wonen, voelde echt
geweldig’. Laten we hopen dat de kids in
onze buurt later zo over hun jeugd kunnen
praten. En laten we bewust zijn van de
vrijheid en luxe die we hier hebben. In deze
krant weer meer dan genoeg activiteiten op
de kalender om dit vieren. Ik hoop daar
zoveel mogelijk van jullie te zien.
Nog een bijzonder dankwoord voor Ika die
bij het bestuur is gekomen. Altijd fijn als
mensen een stukje van hun eigen tijd willen
investeren in de buurt. We zijn als bestuur
erg blij met je komst en we garanderen je
een gezellige tijd.
Veel plezier met het lezen van de buurtkrant
en zet de activiteiten in je agenda!

10-4 Borrel, spelletjes en ALV in
Café bij Tante
15-4 Pubquiz
16-4 Pasen in Brienenshof
22-4 Pubquiz
21-5 Escaperoom
22-5 Escaperoom
4-9

Buurtfeest

Colofon
Voorzitter:
Peter Vink, Groenestraat 62
Secretariaat/Facebook:
Marieke Mom, Caro van Eijcklaan 39
Penningmeester/Ledenadministratie/
Buurtkrant/Website:
Martin Luikinga, Brienenshofsingel 22
Bestuursleden:
Contact wijkplatform:
Wilma Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1
Roel Korteman, Groenestraat 60
Ika Faazen, Groenestraat 66

Buurtvereniging Brienenshof
Brienenshofsingel 22
6662 MJ Elst (Gld)
tel. 0481-350810
info@brienenshof.nl
www.brienenshof.nl

Peter

3

Borrel, spelletjes en Algemene
ledenvergadering
Op zondag 10 april ben je van 15.00 –
17.00 uur welkom bij Café Bij Tante voor
gezelligheid, een hapje, drankje en ook
houden we de Algemene Leden Vergadering.
We hopen in 2022 weer allerlei activiteiten
te kunnen plannen en we proberen de
ontwikkelingen van en in de buurt op de
voet te volgen. Kom ook om buurgenoten te
ontmoeten en als je ideeën hebt of mee wil
denken ben je uiteraard van harte welkom.
Kinderen kunnen gezellig een spelletje
spelen. Laat even weten of je komt:
info@brienenshof.nl
Bestuur buurtvereniging Brienenshof
Peter, Ika, Wilma, Martin, Roel en Marieke

Kascontrole
Op 21 februari 2022 hebben Jean Stevens
en Lieke Scheerder-van Middelaar de
kascontrole over de jaren 2020 en 2021
uitgevoerd. De verslagen zijn eventueel in
te zien op de ALV van 10 april.

Besteding contributie 2021
Vorig jaar deden wij een beroep op jullie
om, ondanks de door corona gedwongen
stilstand van activiteiten, de contributie voor
dat jaar te voldoen. Hieraan heeft iedereen
gehoor gegeven. We hadden drie doelen
voor die bijdrage te weten: aanschaf van
een geluidsinstallatie, vervanging van onze
tent en reservering voor nieuwe activiteiten.
Inmiddels konden wij via een van onze
buurtgenoten voordelig een vrijwel nieuwe
tent overnemen en ook de geluidsinstallatie
is aangeschaft (zie elders in deze krant). En
zoals je in deze krant kunt lezen hebben we
weer een aantal leuke activiteiten gepland.

Nieuw bestuurslid Ika Faazen
Afgelopen najaar is mij gevraagd of ik in het
bestuur van onze buurtvereniging wilde
komen. Daar kon ik natuurlijk geen “nee”
tegen zeggen. Inmiddels heb ik al een
onlinevergadering bij mogen wonen. Ze
hebben gevraagd of ik mezelf in de
buurtkrant wilde voorstellen. Dus bij deze;
ik ben, Ika Faazen en ben 38 jaar oud.
Samen met Sander en onze twee kinderen,
Fien en Mees, wonen wij sinds 2017 in de
wijk Brienenshof. Wij wonen hier met erg
veel plezier. Nog voordat we hier echt
gingen wonen werd al gevraagd of onze
kinderen met Sint Maarten mee wilden
lopen langs de deuren. We merkten toen al
snel dat de wijk een actieve buurtvereniging
heeft en voelden ons gelijk welkom. Graag
draag ik mijn steentje bij aan het
organiseren
van
leuke
en
gezellige
activiteiten en hoop u daarbij snel een keer
tegen te komen.

Escaperoom
Op 21 en 22 mei willen we weer naar een
of meer escaperooms. De datums zijn onder
voorbehoud. Volg het nieuws op onze
website www.brienenshof.nl
Belangstelling? Stuur een berichtje aan
info@brienenshof.nl

Buurtfeest
Op 4 september hebben we ons buurtfeest
gepland. Later hierover meer.

Instagram account
Buurtvereniging Brienenshof heeft sinds kort
niet alleen Facebook maar ook een
Instagram account.

Volg het account en weet wat
er in je buurt gebeurt.
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Pasen in Brienenshof 16 april

De lente is al volop begonnen en dat
betekent dat het binnenkort ook Pasen is.
Op 16 april is er bij de speeltuin een
paasactiviteit
voor
de
kinderen.
We
verzamelen om 13.30uur en de activiteit zal
rond 15.00uur eindigen. De kinderen die het
leuk vinden mogen een mooie, vrolijke,
creatieve en of leuke lente/paastekening
maken. Die tekening mogen ze op de dag
zelf
meenemen.
Deze
worden
dan
opgehangen. De paashaas kiest de tekening
uit die hij het mooist vindt. Ook gaan we
weer opzoek naar de verstopte eitjes. Kijken
of we ze dit jaar allemaal terug vinden.
Je aanmelden voor deze middag kan via
info@brienenshof.nl, graag voor 15 april in
verband met de voorbereidingen

Mee pubquizen?

De afgelopen jaren doen we af en toe met
een of meer buurtteams mee met een
pubquiz avond bij café Bij Tante. Wil je ook
af en toe meedoen? Stuur dan een mailtje
naar info@brienenshof.nl dan mailen we je
en kun je aangeven of je tijd en zin hebt om
mee te doen. We kijken dan vervolgens of
we genoeg mensen hebben om 1 of meer
teams te vormen.
De eerstvolgende pubquizen bij Tante zijn
op vrijdagavonden 15 april en 22 april
(19.30-23.00 uur). Een team bestaat uit
maximaal 6 personen en er zijn 8 rondes
van 10 vragen. De vragen zijn heel divers
en iedereen kan meedoen.
Deelname kost 5,00 per persoon en
iedereen betaald zijn/haar eigen drankjes.

Freddie vraag aan Jantje; waarom neem je
een ladder mee bij het tanken?
Antwoord: dat is voor de hoge
benzineprijzen

Wat is sneller dan Vroemkool?
Antwoord: Snelderij

Jantje zit in de klas en zegt broem broem
broem broem
Dus de juf zegt: "jantje wil je even
ophouden"
Waarop jantje door blijft gaan "broem
broem broem broem"
En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na
de gang"
"Nee" zegt jantje "dat kan niet mijn benzine
is op!"
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Nieuwe tent

Geluidsinstallatie

We beschikken weer over een mooie tent
van circa 8x4m. Deze is voor particulieren
onder voorwaarden te huur:
 Leden € 25,- per dag
 Niet leden € 40,- per dag
Het opzetten en gebruik is voor eigen risico.

Misschien dat jullie hem onlangs al hoorde
knallen, maar de buurtvereniging heeft er
een herriemaker bij. Ik heb het natuurlijk
over de draadloze speaker van 250W. Wat?
Dat is vet. Nog mooier, voor €25,- per dag
(leden) kan ook jij je buren tot in de vroege
uurtjes voorzien van je favoriete Hits.
Reserveer je beats op info@brienenshof.nl
De speaker komt met o.a. een draadloze
microfoon en Bluetooth connectie. Omdat de
speaker voorzien is van een ingebouwde
accu kan hij overal gebruikt worden en is
een stopcontact niet direct noodzakelijk.
Draadloze microfoon, Bluetooth, mp3speler, lijningang, zelfs een cd-speler en een
microfooningang. Voor de microfoon is een
echo-effect aanwezig zodat de installatie
ook perfect voor karaoke doeleinden te
gebruiken is. Het uitschuifbare handvat en
de wieltjes aan de onderzijde zorgen ervoor
dat het geheel eenvoudig is mee te nemen.
Dus zéér breed inzetbaar en o.a. ideaal voor
buurtfeesten, tuin- en verjaardagfeesten,
karaokefeesten, familiedagen enz. Eigenlijk
alle bijeenkomsten waar een beetje muziek
en/of publiekspreken gewenst is.

Daarnaast hebben we ook een kleine
partytent 3x3m.
Reserveren en informatie:
info@brienenshof.nl
of
Peter Vink, Groenestraat 62,
pgvink@hotmail.com

Nieuwe drukker
Door corona konden we in 2020 en 2021
weinig nieuws brengen en dus ook geen
krantjes uitgeven. Hierdoor werden we
geconfronteerd met de nadelen van de
overeenkomst die wij hadden met de
drukkerij in Arnhem. Wel doorlopende
abonnementskosten (voor het opmaakprogramma en drukken), maar geen
krantjes. Deze kosten zouden op termijn wel
verrekend kunnen worden met eventuele
extra edities, maar dat leek voor ons slechts
zeer beperkt haalbaar. Bovendien was er al
langer wat onvrede over de beperkte
mogelijkheden van het opmaakprogramma.
Genoeg reden dus om over te stappen en nu
naar een lokale ondernemer: Herberts in
Elst.

Kenmerken:
 Ingebouwde accu
 CD- en mp3 speler
 USB / SD met opnamefunctie
 Bluetooth voor draadloze
audiostreaming
 Ingebouwde 250W versterker
 Draadloze UHF microfoon
meegeleverd
 Twee microfooningangen
 Microfoon met echo en repeat
instelling
 Afmetingen: 310 x 290 x 585mm
 Gewicht: 13.8kg
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Terugblik Lasergamen

Terugblik Sint Maarten.
Afgelopen november gingen de kinderen
weer langs de deuren met hun mooie zelf
gemaakte lampionnetjes.

We hadden al bijna 2 jaar een tegoedbon bij
het verhuurbedrijf van de laser geweren.
Door Covid was deze activiteit steeds
uitgesteld. Het was een experiment of dit
leuk was en ja hoor, het was een groot
succes.

Er was een hele groep enthousiaste kids die
hier wel zin in hadden. Dus wachten op de
schemer en teams maken en rennen maar.
Het leuke was dat de grote en kleine kids
samen dit spel konden spelen. Het was wel
opvallend dat er heel wat ouders toch wel
met bovenmatige interesse stonden toe te
kijken. Misschien volgende keer een rondje
met de ouders? Zeker een activiteit die voor
herhaling vatbaar is.

Op de zaterdag voor Sint Maarten hebben
de
kinderen
allemaal
een
eigen
lampionnetje
geknutseld
van
diverse
materialen. Het was weer een gezellige en
creatieve middag. Op Sint Maarten zelf zijn
de kinderen langs de deuren gegaan en ook
dit jaar waren er weer veel buurtbewoners
die een kaarsje voor hun raam hadden
staan. De kinderen mochten daar aanbellen.
Zodra de deur open ging, zongen de
kinderen vrolijke liedjes van Sint Maarten.
De zangkunsten van de buurtkinderen werd
rijkelijk beloond met wat lekkers van onze
buurtbewoners.
Na afloop kon iedereen die dat wilde warm
worden bij de vuurkorf onder het genot van
warme chocomelk. Voor de ouders was er
glühwein.
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Terugblik fietsen
Het is alweer even
geleden. 17 oktober
2021 hebben we
met een groepje
van 2 dames en 4
heren een gezellige
sportieve fietstocht
gemaakt.
Uiteraard vanuit Elst
vertrokken en dan
vervolgens via de
Waaldijk bij Bemmel
naar Berg en Dal gereden. Daar wachtte ons
het
stevig
klimmetje
van
de
Van
Randwijckweg, waarna we van een verdient
kopje koffie en uiteraard een stuk
appelgebak hebben genoten.
Om de rit af te maken zijn we nog via de
Zevenheuvelenweg
en
de
Wylerbaan
teruggereden naar de Oude Kleefsebaan.
Daarna is het altijd lekker uitrijden naar
beneden via de Berg en Dalseweg. Niet
slecht voor een zondagsritje. Gezellig,
gezond en heerlijk genieten van de
prachtige omgeving waarin we wonen. Deze
lente komt er weer een tochtje aan, dus wie
zin heeft is van harte welkom!
De nieuwe datum moet nog geprikt worden,
maar je kunt altijd alvast aangeven dat je
interesse hebt om mee te fietsen.
info@brienenshof.nl

Sinterklaas 2021:
Buurtpietjes op pad

Vrijdagavond 26 november 2021
Regen, wind, coronamaatregelen trotserend
wandelden 7 stoere buurtpietjes op
vrijdagavond 26 november door de buurt
om pepernoten te strooien en cadeautjes te
brengen bij buurtkinderen. Het was nog een
beetje behelpen om buiten voor de deur te
staan maar hopelijk bracht het kinderen
toch een sinterklaasgevoel. De pietjes
vonden het in elk geval een feestje om op
pad te gaan.

Zwemuitje 19 november 2021

Tot volgend jaar!
De Buurtpietjes
Nog net voor de lockdown in 2021 konden
de kinderen (in het bezit van een
zwemdiploma) zwemmen in de Helster. En
nee…… het was niet saai baantjes trekken,
maar lekker plonsen onder het genot van
gezellige muziek en flitsende discolichten.
De kinderen hebben zich prima vermaakt in
het zwembad en hadden veel lol onderling.
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De Pas

In woongebied De Pas in Elst worden de
komende jaren 350 nieuwe woningen
gebouwd. BPD en Amvest hebben het
grootste deel van het plangebied in
eigendom en hebben een actieve rol in het
ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de
trekkers voor de ontwikkeling van het
gebied en voeren deze ook uit. De
gemeente toetst de plannen, voert haar
wettelijke taken uit en zal de openbare
ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.
In 2019 is een participatietraject gestart
waarin
bewoners
en
andere
belangstellenden mee konden denken over
hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en
welke uitstraling de wijk zou kunnen
krijgen.
Dit
is
vastgelegd
in
een
Spelregelkaart en een Inspiratiekaart als
basis voor de verdere uitwerking van de
plannen.
In het najaar van 2021 heeft het
ontwerpbestemmingsplan voor de Pas ter
inzage gelegen en konden zienswijzen
worden ingediend. Voor begin 2022 stond
besluitvorming over het bestemmingsplan
(eventueel
met
aanpassingen
naar
aanleiding van de zienswijzen) op de
planning voor de gemeenteraad en daarop
volgend
de
start
van
de
bouwwerkzaamheden. Deze besluitvorming

is echter vertraagd. Op dit moment vinden
nog
onderzoeken
(explosieven
en
archeologie) plaats. Hiermee zal de start
van de bouw - eerder verwacht begin 2022 ook verschuiven. Binnen vijf jaar moet de
nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn.
Naast de ontwikkeling van woonwijk De Pas
zijn er ook vanuit de buurtvereniging en het
wijkplatform Elst-Oost contacten met de
gemeente over een veilige oversteek naar
Sportpark De Pas. Dit is met de
ontwikkeling van Vitaal Sportpark De Pas al
aangekaart. Deze oversteek over de
Olympiasingel baart veel bewoners al jaren
zorgen, met name voor alle jeugdige
sporters en bezoekers aan de speeltuin en
sportvelden. Nu de contouren van De Pas
bekend zijn, met ontsluitingswegen, zal
binnenkort nader overleg plaatsvinden met
de gemeente over concrete aanpassingen
van de oversteek over de Olympiasingel.
Om snel informatie rond De Pas te kunnen
delen hebben we binnen de buurt een
whats-app-groep De Pas (nu nog redelijk
slapend). Wil je daar bij aansluiten, meld je
aan via info@brienenshof.nl
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Wijkplatform

Ben jij het nieuwe bestuurslid of de
buurtvertegenwoordiger
vanuit
De
Brienenshof voor het Wijkplatform ElstOost?
Het wijkplatform Elst-Oost is de wijkraad
voor
de wijken:
Brienenshof,
Eshof,
Westeraam en De Aam. Als wijkplatform
willen we met en voor de bewoners de
leefbaarheid en veiligheid binnen de wijken
vergroten en daarmee ook de sociale
cohesie tussen bewoners bevorderen zodat
alle bewoners hier met veel plezier kunnen
wonen. Dit proberen we als wijkplatform te
bereiken door het informeren, adviseren,
verbinden en activeren van bewoners en
organisaties
en
het
informeren
en
stimuleren
van
de
gemeente
om
aandachtspunten
en
problemen
te
agenderen. Onderwerpen die we als
wijkplatform de laatste jaren hebben
opgepakt
zijn:
verkeersveiligheid
stationsgebied, kritisch volgen van de
ontwikkelingen binnen het stationsgebied,
verkeersdrukte en verkeersveiligheid als
gevolg
van
komst
Railterminal
en
ontwikkelingen
bij
de
A15,
volgen
ontwikkelingen De Pas (zowel woonwijk als
Vitaal Sportpark) en renovatie speeltuinen.
Daarnaast blijven we aandacht vragen voor
verkeersveiligheid, zwerfafval, veel groen en
ruimte voor kinderen om te spelen en
bewoners om te recreëren en het betrekken
van bewoners bij initiatieven en plannen van
de
gemeente
in
het
algemeen
(burgerparticipatie). Daarnaast komt het
initiatief voor de IJsbaan Westeraam vanuit
het wijkplatform evenals Ontmoeten in Elst.
Vind jij het ook belangrijk om plezierig en
veilig te kunnen wonen? En heb je ideeën
om hier mee aan de slag te gaan en je
bijdrage te leveren? Dan nodigen we je van
harte uit om eens kennis te komen maken,
via een gesprek of aan te sluiten bij een van

onze (6-wekelijkse) vergaderingen (20 april
eerstvolgende vergadering).
Buurtbewoners zijn altijd welkom als lid van
ons
wijkplatform
en
mogelijk
als
buurtvertegenwoordiger
om
samen
te
werken aan een nog mooiere wijk. Gezien
het vertrek van onze secretaris medio
zomer zijn we daarnaast op zoek naar een
nieuw bestuurslid / secretaris en is er
ruimte binnen het bestuur voor uitbreiding,
waarbij iemand met affiniteit en ervaring
met communicatie een mooie aanvulling is
op het huidige bestuur.
Neem eens een kijkje op onze website:
https://wpelstoost.nl/ of neem contact op
via info@wpelstoost.nl
Vanuit De Brienenshof is Wilma Hoekstra
(bestuurs)lid van het wijkplatform Elst-Oost.

PMD-zakken aan de haak

Op initiatief van de gemeente is in 2021 in
Elst een PMD-haken-project uitgerold na
goede ervaringen in Heteren. Ook in de
Brienenshof zijn na inventarisatie door het
wijkplatform de haken door de gemeente
bevestigd en al veelvuldig in gebruik. Mocht
je nog op plekken haken missen (en andere
haken ongebruikt blijven), geef dit aan via
info@brienenshof.nl, dan nemen we dit op
met de gemeente.
De gemeente heeft overigens aangegeven
dat het gebruik van de haken niet verplicht
is. Wel zal er zoals ook eerder het geval
was, worden gehandhaafd op te vroeg
ophangen van zakken of beschadigde
zakken.
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‘OP NAAR EEN DUURZAMERE BRIENENSHOF’
In de vorige buurtkrant schreven we over een initiatief van enkele buurtbewoners om
onze wijk meer duurzaam en klimaatbestendig te maken. Na een eerste (online)
bijeenkomst in november 2021 werd op 23 februari 2022 een tweede avond belegd.
Ditmaal met in een zaal van “Onder de Toren” zo’n 50 aanwezigen. Na een algemeen,
plenair deel werd in verschillende groepjes overlegd over allerlei (sub)thema’s.

Onze projectgroep, bestaande uit Johan Rasing, Geert-Jan Sweers, Floris van Baal,
Alie Schiere, Wilma Hoekstra en Hans Suurmond, heeft daaruit de volgende acties op
een rij gezet:

Integraal advies
Er was grote belangstelling voor het integraal advies. Bij zo’n integraal advies gaat het erom
een compleet advies te krijgen op verschillende facetten van verduurzaming van je huis. We
vormen een werkgroep, die op zoek gaat naar een geschikte adviseur en dat afspraken maakt
over wat we in het advies willen hebben. Doe je mee? Meld je dan aan door een e-mail te
sturen naar duurzaamheid@brienenshof.nl

Warmtecamera
We gaan een avond op pad met een warmtecamera, waarover een buurtgenoot de beschikking
heeft. Wil je meelopen en/of wil je dat we jouw huis “op de foto” zetten? Meld je dan aan door
een e-mail te sturen naar duurzaamheid@brienenshof.nl

Groendak
Ook bleek er veel animo om samen een traject te starten voor het regelen van een groendak. Er
is inmiddels een beschrijving over de ins en outs van een groendak. We gaan in een van de
komende maanden een voorlichtingsbijeenkomst organiseren. We gaan huis-aan-huis een
uitnodiging hiervoor verspreiden. Wie wil meedoen in een werkgroepje, dat op zoek gaat naar
geschikte leveranciers? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar
duurzaamheid@brienenshof.nl

Regenwater
Hoe kunnen we het regenwater zo inzetten in onze tuin en woonomgeving, zodat er zo weinig
mogelijk regenwater het riool in loopt richting zuiveringsinstallatie. We gaan in een van de
komende maanden een voorlichtingsbijeenkomst organiseren. We gaan huis-aan-huis een
uitnodiging hiervoor verspreiden.
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Kleine maatregelen
Er zijn volop mogelijkheden om “kleine maatregelen” uit te voeren, die veelal weinig geld en
weinig inspanning kosten. Een overzicht hiervan plaatsen we begin april op de website van de
buurtvereniging.

Warmtepomp
Voor de wijk Brienenshof wordt door de gemeente niet gedacht aan een collectief warmtenet.
De alternatieven in plaats van aardgas zullen dus vooral een individueel karakter hebben.
Voorlopig zullen we te maken hebben met hybride systemen (warmtepomp naast een cv ketel).
Maar … welke soorten warmtepompen zijn er en wat is voor onze woningen de beste keuze?
Hierover gaan we in een van de komende maanden ook een (aparte) voorlichtingsbijeenkomst
organiseren. We gaan dit begin april huis-aan-huis aankondigen.

SAMEN AAN DE SLAG VOOR EEN DUURZAMERE BRIENENSHOF

Meer weten?
Meer algemene informatie staat op de website van de buurtvereniging:
http://brienenshof.nl/index.php/duurzaamheid
Activiteiten worden ook aangekondigd in de besloten groep over duurzaamheid op Nextdoor.
Daarvoor kun je je aanmelden: https://nextdoor.nl/g/t483fsklx/?is=groups_section_rhr
of stuur een mailtje naar: duurzaamheid@brienenshof.nl (wil je de informatie graag per mail
ontvangen? meld dat dan door een mailtje te sturen).

Nog geen lid van de buurtvereniging?
Onze buurtvereniging heeft op dit moment 126 leden (adressen/gezinnen). Het is een mengeling
van jong en wat ouder. Doel van de vereniging is vooral het bevorderen van de sociale
samenhang in de wijk. Wij organiseren daartoe jaarlijks een groot aantal activiteiten. Ook
hebben wij contact met het wijkplatform Elst-Oost en kunnen we via die weg zaken bij de
gemeente aan de orde stellen.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar per gezin/adres.
Meer info: kijk op www.brienenshof.nl of bel 0481-350810.
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