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Brienenshof

Buurtvereniging

Kinderoppas nodig?
De volgende jon
geren hebben zich
opgegeven als
oppas, tegen een
nader overeen te
komen tarief.
Pip Heldoorn
Femke Molenaar
Thij Reith
Wike Roelofs
Marthe Röling

Tent te huur
De buurtvereniging beschikt over een tent van circa 8x5m. Deze
is voor particulieren onder voorwaarden te huur:
- Leden € 15,-- per dag
- Niet leden € 30,-- per dag
De buurtvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele schade direct of indirect veroorzaakt door de tent
of onderdelen daarvan. Schade aan het geleende kan op de
huurder worden verhaald.
Meer informatie bij Robert Reith, Groenestraat 6, tel. 0481-374019

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.

Nog geen lid ?
Onze buurtvereniging heeft op dit moment 125 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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0481 374348
0481 377730
0481 374019
0481 372124
06 83006515

Buurtvereniging

Brienenshof
Voorwoord
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Opschoondag 19 maart
Paashaas komt 26 maart
Wijnproeverij 15 maart
Rommelmarkt 16 april
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Voorjaars-ontbijt 3 mei
Battle Brienenshof - Eshof 27 mei
Fietspuzzeltocht Park Lingezegen
Pubquizteam
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American Party 3 juli
Carnavalsoptocht
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ALV
Curling
Kerstontbijt
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Ontwikkelingen De Pas
Buurt Online

Beste buurtgenoten
Wat zag het er weer prachtig uit die loopgroep van
onze buurtvereniging bij de carnavalsoptocht. En met
een tweede prijs van de vakjury én de publieksprijs
werd dat ook terecht beloond. De imposante beker
die bij de publieksprijs hoort verhuisde de afgelopen
weken van gezin naar gezin zodat alle deelnemers er
even van konden genieten. Maar misschien is het
enthousiasme, de creativiteit en het plezier tijdens de
voorbereiding en de optocht nog wel de grootste
‘winst’ van deze activiteit.
We staan alweer op de drempel van de lente als deze
nieuwe buurtkrant op de mat ploft. Een krant waarin
weer nieuwe activiteiten worden aangekondigd en
verslag wordt gedaan van eerdere evenementen. Het
lijkt misschien vanzelfsprekend, maar eigenlijk is het
best bijzonder dat zo velen zich inzetten en meedoen
om onze buurt levendig en bruisend te houden.
We blijven er aan werken om onze leden en buurtge
noten zo goed mogelijk te bedienen. Middels een
enquête willen we graag uw mening peilen. We zijn
bezig de juiste vragen op te stellen om straks een goed
beeld te krijgen van wat u van de buurtvereniging
vindt en wat u van ons verwacht. Met uw hulp kunnen
we ons als buurtvereniging blijven ontwikkelen.

Peter van Griensven

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubquiz(team), zie oproep elders ……........ maandelijks
Opschoondag ………………...........……...… 19-maart
Paashaas komt …………………................... 26-maart
Wijnproeverij ……...……………………......…. 15-april
Rommelmarkt ………………………..…........ 16-april
Voorjaars-ontbijt …………...………............. 3-mei
Pubquiz-battle Brienenshof – Eshof …….... 27-mei
Fietstocht met bezoek aan Landerij de Park 12-juni
American Party …………………………........ 3-juli

Voorzitter
Peter van Griensven
Brienenshofsingel 16
Penningmeester/Ledenadministratie/
Buurtkrant/Website
Martin Luikinga
Brienenshofsingel 22
Secretariaat/Facebook
Marieke Mom
Caro van Eijcklaan 39
Bestuursleden
Wilma Hoekstra (contact wijkplatform)
Caro van Eijcklaan 1
Linda Teunissen
Caro van Eijcklaan 4
Peter Vink
Groenestraat 62
Buurtvereniging Brienenshof
Brienenshofsingel 22
6662 MJ Elst (Gld)
0481-350810
info@brienenshof.nl
www.brienenshof.nl
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Opschoondag 19 maart

De paashaas komt! 26 maart
Ook dit jaar komt de paashaas
weer een bezoek brengen aan de
Brienenshof!
En ook nu gaan we weer een eier
zoekrace houden en leuke spelle
tjes doen? En natuurlijk gaan we
paaseieren eten!

Zaterdag 19 maart is de landelijke 'opschoon
dag'. Helaas hebben we ook in onze wijk te
maken met zwerfafval, en wie ergert zich daar
niet aan? Daarom gaan we als buurt (jong en
oud) éénmaal per jaar op pad om onze buurt
op te ruimen. De Gemeente Overbetuwe stelt
hulpmiddelen zoals veiligheidshesjes, grijpers en
vuilniszakken beschikbaar. Neem voor alle zeker
heid zelf een paar (werk)handschoenen o.i.d.
mee. Doe je ook mee?
Meld je voor 16 maart aan op info@brienenshof.
nl of bij Wilma Hoekstra, whoekstraloeffen@live.
nl / 06-24424067. We verzamelen 19 maart om
10:30 uur bij het kleine speeltuintje aan de Caro
van Eijcklaan (tussen nr 8 en 10) waar vandaan
we de buurt intrekken. We denken rond 12:00
weer terug te zijn bij de speeltuin. Dan is er voor
iedereen nog wat lekkers!

Kom je zaterdag 26 maart ook?
Vanaf 13:00 uur komt de paashaas
je thuis ophalen!
Geef je snel op via linda.teunis
sen@xs4all.nl.
Opgeven kan tot 19 maart.
Na aanmelding ontvang je nadere
informatie over de paasmiddag.
De paashaas hoopt jullie allemaal weer te zien!!

Rommelmarkt 16 april

Meedoen aan de opschoondag is gezellig, geeft
een goed gevoel én je krijgt er een schone straat
voor terug. Doe mee!

Wijnproeverij 15 april
De vorige wijnproeverij was een
groot succes, daarom gaan we
vrijdagavond 15 april weer wijn
proeven bij “De Halve Morgen”.
Ook deze keer zal vinoloog Danny
van Leersum ons verrassen met
heerlijke wijnen.
Kosten voor deze avond zijn voor leden € 7,50 p.
p. en voor niet-leden € 15,00 p.p.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid na afloop van
de proeverij de lekkerste wijnen aan te schaffen.
Aanmelden vóór 5 april bij Linda Teunissen via
linda.teunissen@xs4all.nl. Na aanmelding ont
vang je nadere informatie over de wijnproeverij.
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De rommelmarkt levert telkens weer een welko
me bijdrage aan de kas van onze buurtvereni
ging. Met het geld dat we ophalen kunnen we
weer leuke activiteiten organiseren. Daarom
gaan we ook dit jaar weer een rommelmarkt
organiseren en wel op zaterdag 16 april.
Gaat u binnenkort het huis of de schuur oprui
men en wilt u uw (bruikbare) spulletjes (geen
grote meubels) kwijt voor het goede doel neem
dan contact op met Peter van Griensven, Brie
nenshofsingel 16, tel. 0481 840857.
Ook kunnen we weer helpende handen gebrui
ken bij de voorbereiding of tijdens de dag zelf.
Laat het even weten als je mee wil doen en bel
Peter of mail naar info@brienenshof.nl

Brienenshof Voorjaars-ontbijt 3 mei

Pubquiz-team

Na een geslaagd Brienens
hof Kerst-ontbijt afgelopen
kerstvakantie willen we in de
voorjaarsvakantie dit nog
eens over doen, in de hoop
om dan lekker buiten te kun
nen zitten.

Na de leuke ervaringen met
de eerste Buurtbattle in 2014,
hebben sindsdien regelma
tig teams met buurtbewo
ners deelgenomen aan de
open pubquiz-avonden in
Café Bij Tante. Ook deze
avonden waren heel gezel
We willen op dinsdag 3 mei lig, hoewel de eerste plaats er vaak niet in zat…
gezamenlijk gaan ontbijten
bij De Boerderij (Intratuin) om Gemiddeld tweemaal per maand is er op een
9:30 uur. De buurtvereniging vrijdagavond (vanaf 20.30 uur) een pubquiz
verzorgt het ontbijt. Je krijgt dan een pistolet, tussen ca. 14 teams (elk met 3-6 deelnemers).
croissant, kaas, boter en jam, appel en een eitje. Kosten €15, per team. Zie ook www.bijtante.nl.
Overige consumpties (drankjes) zijn voor eigen
rekening. Voor (kleine) kinderen is er een speel Lijkt het je leuk om hieraan (eens) mee te doen,
ruimte/ballenbak aanwezig.
meld je dan aan bij Wilma Hoeks
tra, 06-24424067 of whoekstraloef
Lijkt het je leuk om mee te gaan ontbijten, of fen@live.nl, dan kunnen we kijken
samen koffie / thee te drinken en om bij te praten of we binnenkort weer eens met
met je buurtbewoners, meld je aan bij Wilma een team kunnen deelnemen.
Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1, whoekstraloef
fen@live.nl.
Fietspuzzletocht Park Lingezegen

Battle Brienenshof - Eshof 27 mei
Na een zeer gezellige, helaas
iets minder succesvolle, buurt
battle tegen De Eshof vorig
jaar hebben we De Eshof uit
gedaagd voor een Buurtbatt
le 2016… En zij hebben de
uitnodiging geaccepteerd!
Heb je zin in een gezellige avond met buurtge
noten en de bewoners van de Eshof waarin we
een pubquiz spelen, meld je aan! De pubquiz
bestaat uit een aantal rondes van 10 vragen
waarbij fotorondes, audiorondes en gesproken
vragen elkaar afwisselen. Daarnaast is er een
Elster/Eshof/Brienenshof ronde. We spelen in
teams van 4-6 personen.
De buurtbattle 2016 zal plaatvinden op vrijdag
27 mei in Café Bij Tante, Stationsstraat 5. Om
20.30 uur stipt wordt gestart en tegen 24 uur vindt
de prijsuitreiking plaats.
Dus zien we je 27 mei om de eer van onze buurt
te verdedigen? Want samen weten we heel veel!
Wil je meedoen met deze gezellige activiteit,
meld je aan bij Wilma Hoekstra, whoekstraloef
fen@live.nl / 06-24424067.

12Juni 's middags gaan
we fietsen door Park Lin
gezegen. Bij Landerij De
Park* kunnen we onder
het genot van een
drankje en een punt ap
peltaart uitblazen en
met eigen ogen zien wat daar door vrijwilligers,
waaronder een aantal buurtbewoners, inmid
dels is gerealiseerd.
We zullen niet alleen onze benen, maar ook onze
hersenen moeten pijnigen bij deze fietstocht.
Want onderweg wordt onze kennis van de om
geving en de natuur getest. En uiteraard is er
voor de grootste bollebozen een leuk prijsje.
De fietstocht is ongeveer 20km. en geschikt voor
alle fietsers van 8 tot 80 jaar. Kinderen wel onder
begeleiding van een volwassene. Ook is er gele
genheid de route in te korten of te verlengen.
Aanmelden voor 1 juni bij marieke.mom@kpn
mail.nl of via info@brienenshof.nl. Deelnemers
krijgen circa 1 week tevoren nadere informatie
over tijd en route.
Deelname voor leden is gratis. Niet leden vragen
we een kleine bijdrage van € 3,00.
* Landerij De Park. Hier is van alles te beleven
kijk op www.landerijdepark.nl/
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American Party 3 juli
Afgelopen zomer hebben we allemaal kunnen genieten van een spetterend, heet en vooral gezel
lig buurtfeest. Deze grote versie van het buurtfeest houden we om het jaar. Dat betekent dat we dit
jaar geen buurtfeest zouden hebben. Aangezien meerdere leden tijdens de ALV zeiden dat ze dit
zonde vinden, hebben we besloten als experiment een “light” variant van het buurtfeest te houden.
De American Party op 3 juli. Hoe het er precies uitziet weten we nog niet, maar we denken aan wat
kleine spelletjes, een luchtkussen en de catering door de leden zelf. Iedereen neemt wat mee en
dat delen we dan. Als je geen beeld hebt bij dit principe, dan kun je op internet exact vinden wat
het inhoudt. Hou de datum 3 juli vrij en als je ideeën hebt, of mee wilt organiseren meldt je bij in
fo@brienenshof.nl of bij een van de bestuursleden.

Carnavalsoptocht

De enorme beker is nog bezig met de tocht door
de buurt opdat alle kinderen ‘m even op het
nachtkastje kunnen zetten. Deze enorme beker
was de prachtige publieksprijs die we hebben
gewonnen met onze deelname aan de carna
valsoptocht op 7 februari. En dat was niet de
enige prijs: we wisten ook de tweede prijs van de
jury te bemachtigen.
De 100ste Vierdaagse was ons thema en we
waren oranje-groen uitgedost, net als de oude
Vierdaagsevlag. Ik weet niet of toeval bestaat
maar er was dit jaar nog een loopgroep met
Vierdaagse als thema.
Met veel plezier zijn we in december begonnen
met de voorbereidingen van de optocht die dit
jaar vroeg in het seizoen was. Het is behoorlijk
wat werk maar met vereende krachten, creativi
teit en inspirerende bijeenkomsten kwamen we
tot een goed resultaat.
Dank jullie wel: Lida, Dees, José, Anneke, Mar
leen, Ingeborg, Edith, Erica, Benita, Annemarie
en Anke voor al jullie werk. Mickel en Peter waren
topbruggendragers en natuurlijk maakten alle
kinderen het helemaal af!
Marieke Mom
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Gezellige ALV en Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 15 januari hielden we in café Bij Tante onze Nieuwjaars
borrel en algemene ledenvergadering. Het was een druk bezoch
te, gezellige en informatieve bijeenkomst. Het bestuur legde ver
antwoording af over wat er in 2015 allemaal is gedaan en keek
alvast vooruit naar het nieuwe jaar. Er volgde een levendige dis
cussie, met suggesties en tips van verschillende leden, en een
kort maar prachtig optreden van buurtgenoot Zoumana Diarra
op zijn zelfgebouwde instrument, de kora. Kortom,een geslaagd
aftrap voor het nieuwe seizoen voor de buurtvereniging.
Het verslag van de ALV vindt u op de website www.brienenshof.nl

Curling-team Brienenshof
Na een oproep in de
buurtkrant van vorig na
jaar om mee te doen
aan de curlingcompeti
tie van het Winterfestijn
Overbetuwe kwamen er
enthousiaste reacties bin
nen! Het eerste De Brie
nenshof Curlingteam was
een feit!

Ontbijten met de buurt

Op woensdag 23 de
cember was het zover.
Ralph, Diederik, Vincent, Marieke en Wilma
trokken vol vertrouwen - zonder enige ervaring of
kennis van de spelregels - enthousiast ten strijde
om de eer van De Brienenshof te verdedigen.
Na eerst een uitleg over de spelregels, gingen
we de baan op. In totaal speelden we 4 wedstrij
den binnen een poule. Het was wel even wennen
om vooral niet te hard te schuiven. Zeker toen na
een paar wedstrijden de baan ook gladder werd
en de stenen nog verder doorschoven. Toen we
dat onder de knie hadden, kwam de tactiek om
de hoek, het afschermen van het doel voor de
tegenstander. We werden gedurende avond
steeds fanatieker, net als onze tegenstanders
overigens, waarbij het aan het einde van de
avond ook nog spannend werd of we de finale
zouden halen. Helaas als we één plekje hoger
hadden gestaan waren we finalist geweest en
hadden we op zondag 27 december weer
mogen aantreden.
Het was een gezellige, actieve avond, waarbij
we tussen de wedstrijden in het café konden
genieten van een heerlijke glühwein, warme
chocomel of biertje. Dus wie doet er volgend jaar
ook mee? Zodat we misschien met twee teams
aanwezig kunnen zijn, mogelijk ook in de finale!

Gezellig samen. Dat gevoel past bij de kersttijd.
Dat kan met familie, met vrienden maar natuur
lijk ook met je buurtgenoten. En daarom organi
seerde de buurtvereniging afgelopen kerstva
kantie voor de eerste keer een kerstontbijt. Het
ontbijt was in het restaurant van de Intratuin. Een
lekker lichte en ruime plek voor een broodje, een
drankje en een eitje.
We hadden een mooie opkomst van buurtgeno
ten. Ik schat dat de jongste ongeveer twee was
en de oudste in de zeventig vermoed ik. Het was
een goede mix van jong en oud, net zoals de
Brienenshof zelf ook is. Zelfs een paar tienermei
den waren gekomen, maar die waren natuurlijk
hip genoeg om lekker bij elkaar te gaan zitten.
Toen de bordjes leeg waren zoefden de kinderen
snel door naar de ballenbak, waarna de rest
lekker kon bijkletsen.
Kortom een geslaagde eerste keer kerstontbijt
met de buurt. Laten we er een traditie van
maken. Kom je de volgende keer ook?
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Ontwikkeling De Pas
Vorig jaar april heeft de gemeenteraad van
Overbetuwe de aangepaste Ontwikkelingsvisie
De Pas (gebied tussen Bemmelseweg - Groene
straat - Olympiasingel) definitief vastgesteld. Dit
betreft de inrichting van een woonwijk met ca.
400 woningen. Wethouder Van Baal heeft tijdens
de bespreking van deze visie toegezegd de
omwonenden intensief bij het verdere proces en
de ontwikkeling van De Pas te betrekken.
Tot op heden is het echter stil gebleven van de
zijde van de gemeente. Met enige regelmaat
wordt door de buurtvereniging contact opgeno
men met de gemeente Overbetuwe, de verant
woordelijke proces-regisseur van De Pas, om te
horen of er nog ontwikkelingen zijn. Zo ook eind
februari weer. De berichtgeving was, identiek
aan het bericht begin januari: de gemeente is
in de afrondende fase van de contract- en pro
cesafspraken met de projectontwikkelaars. Dit
kost echter allemaal meer tijd dan gehoopt door
de gemeente. De gemeente wil graag verder, zij
wil in 2017 starten met de bouw.
Nieuw was in het laatste gesprek met de proces
regisseur dat er een start is gemaakt met de
voorbereiding voor de bestemmingsplanproce
dure. Dit betreft papierwerk om tot de bestem
mingsplanprocedure te komen. Er zal een be
stemmingsplan voor het hele plangebied van De
Pas worden gemaakt, waarbij de Ontwikkelings
visie De Pas leidend is. Hierbij zal het gedeelte
van het eerste bouwplan (westzijde – tussen
Rijksweg-zuid, Groenestraat, Olympiasingel)
gedetailleerd ingevuld worden, denk hierbij aan
bouwoppervlakken en hoogten. Het overige
gedeelte van De Pas zal weergegeven worden
in woon/groenvelden en infrastructuur. Dit zal
vervolgens stapsgewijs de komende jaren verder
ingevuld worden als de plannen concreter wor
den. Het project De Pas is aangemeld als project
binnen de Crisis- en Herstelwet. Dit maakt het
mogelijk om de geldigheidsduur van het be
stemmingsplan (normaal maximaal 10 jaar) te
verruimen. De reden hiervoor is de verwachte
ontwikkelingstermijn voor De Pas van 10-15 jaar.
In het contact met de proces-regisseur in janua
ri was een informatiebijeenkomst voor de omwo
nenden van De Pas aangekondigd in de loop
van februari. Hier is echter door de buurtvereni
ging niets meer van vernomen. Naar wat nu blijkt
is dat vertraagd. De gemeente streeft er nu naar
voor Pasen een informatiebijeenkomst over De
Paste organiseren voor omwonenden en geïnte

resseerden. In vervolg op deze algemene infor
matiebijeenkomst zal in een kleinere (werk)
groep met direct betrokkenen de ontwikkeling/
invulling van het eerste gedeelte worden vorm
gegeven.
Wilma Hoekstra

Buurt online
Mensen gebruiken steeds vaker sociale media
om hun krachten te bundelen en initiatieven te
ontwikkelen. Binnen Overbetuwe zijn er door
enthousiaste burgers twee digitale platforms
ontwikkeld die de moeite waard zijn om eens een
kijkje op te nemen.
Ons Overbetuwe
(www.onsoverbetuwe.nl/)
Onsoverbetuwe.nl biedt een online dorpsplein
met veel mogelijkheden. Het is een interactieve
website, van en voor en door bewoners waar
mee je elkaar op een leuke en ongedwongen
manier kunt ontmoeten, elkaar kan helpen of iets
kan delen. Alle informatie op deze website is
gratis en vrij opvraagbaar voor iedereen uit
Overbetuwe. Het is ook mogelijk (afgescherm
de) groepen te maken. Je kunt zelf nieuwsbe
richten, artikelen, foto's, filmpjes en activiteiten
op de site zetten. En wie weet, kun je iemand de
helpende hand bieden. Je kunt ook hulp vragen:
voor jezelf of voor het organiseren van een
buurtbarbeque of andere activiteit in je wijk.
Overbetuwe voor elkaar
(www.overbetuwevoorelkaar.nl)
Overbetuwevoorelkaar.nl is dé verbindende
schakel tussen mensen met een hulpvraag,
vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in
de gemeente Overbetuwe. Kortom: voor ieder
een die zijn talent wil inzetten om een ander te
helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken.

