Buurtkrant 2016-2

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.

2

0481 374348
0481 377730
0481 374019
0481 372124
06 83006515
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Fietstocht Park LingezegenLanderij De Park
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Sint Maarten
Running Dinner Senior
Pubquizteam
Mooie opbrengst rommelmarkt
Brienenshof Voorjaarsontbijt
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Opschoondag 2016
Paashaas in Brienenshof
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Buurtbattle 2016
Wijnproeverij
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Brienenshof Whats-App
Ontwikkelingen De Pas

Beste buurtgenoten
De afgelopen maanden heb ik een aantal mensen
ontmoet die nieuw zijn komen wonen in de wijk. Leuk,
die gesprekken met nieuwe buurtgenoten, die en
thousiast zijn over hun nieuwe leefomgeving, maar
toch ook nog een beetje hun weg in de wijk of het
dorp moeten zoeken. Uiteraard heb ik hen, als voor
zitter van de buurtvereniging ,van harte uitgenodigd
lid te worden van onze buurtvereniging Brienenshof.
Want het lidmaatschap van de buurtvereniging is
reuze handig om je snel thuis te voelen in de wijk.
Binnen de kortste keren ken je veel buurtgenoten en
het is ook gewoon gezellig om samen dingen te on
dernemen.
Ook buurtgenoten die al langer in onze wijk wonen,
maar nog geen lid zijn van de vereniging, nodig ik van
harte uit om erbij te komen. De laatste jaren kent de
buurtvereniging een gestage groei in het aantal
leden, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ik durf
te stellen dat de buurtvereniging er aardig in slaagt
haar doelstelling, het verhogen van de sociale cohe
sie in de wijk, te verwezenlijken. Dat doen we met
activiteiten voor groot en klein, maar ook door infor
matie uit te wisselen over zaken die in de wijk spelen.
In deze buurtkrant vindt u hiervan weer wat voorbeel
den. Ik wens u veel leesplezier en hoop u binnenkort
te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Peter van Griensven

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Pubquiz(team), zie oproep elders ……. maandelijks
American Buurt Party …………....................... 3 juli
Fietstocht met bezoek aan Landerij De Park... 4 sept
Running Dinner Junior......................... ......... okt/nov
Sint Maarten optocht...................................... 11 nov
Running Dinner................................................ 19 nov
Sinterklaas........................................................ dec

Voorzitter
Peter van Griensven
Brienenshofsingel 16
Secretariaat/Facebook
Marieke Mom
Caro van Eijcklaan 39
Penningmeester/Ledenadministratie/
Buurtkrant/Website
Martin Luikinga
Brienenshofsingel 22
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)
tel. 0481-350810
info@brienenshof.nl
www.brienenshof.nl
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American Buurt Party!
Op zondag 3 juli is het zover! Dan
hebben we de American Buurt
Party voor alle bewoners van Brie
nenshof! Vanaf 16.00 uur verzame
len we bij de speeltuin aan de
Groenestraat. We zorgen dat er een luchtkussen
is en misschien nog wat spelletjes. Het is de be
doeling dat iedereen zelf iets te eten en/of te
drinken meeneemt. We zetten dit op tafel en zo
ontstaat één groot buffet. Wat je meeneemt mag
je zelf bedenken. Dit kan een pastasalade zijn,
broodjes kaas, limonade, fruit of misschien neem
je de BBQ mee en ga je lekker bakken. Vergeet
in ieder geval ook je servies en bestek niet.
We gaan experimenteren met de fluisteruitno
diging. Dit betekent dat dit bericht de enige
officiële aankondiging is. Daarna is het aan
jullie. Fluister (of roep heel hard) tegen zoveel
mogelijk mensen in de buurt over deze Ame
rican Buurt Party en steek zo het vuurtje aan.
We hopen dat op deze manier heel veel men
sen komen. Zonder jullie hulp wordt het een
stil, klein feestje. Help dus om er een knalfeest
van te maken!

********************************
Fietstocht Park Lingezegen - Landerij De Park
Omdat juni voor
velen een drukke
maand blijkt te zijn
hebben we de fiets
tocht verplaatst naar
zondag 4 september.
We gaan fietsen door
Park Lingezegen en
bij Landerij De Park
kunnen we onder het
genot van een drank
je en een punt appeltaart uitblazen. Daar kun
nen we ook zien wat daar voor moois en leuks
door vrijwilligers, waaronder een aantal buurtbe
woners, inmiddels is gerealiseerd. Terwijl wij uit
blazen kunnen kinderen op het terrein spelen of
op de kinderboederij dieren bekijken en aaien.
We zullen onderweg niet alleen onze benen,
maar ook onze hersenen moeten pijnigen bij
deze fietstocht. Want onderweg wordt onze
kennis van de omgeving en de natuur getest. En
uiteraard is er voor de grootste bollebozen een
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leuk prijsje. De fietstocht is ongeveer 20km. en
geschikt voor alle fietsers van 8 tot 80 jaar. Kin
deren wel onder begeleiding van een volwasse
ne. Ook is er gelegenheid de route in te korten
of te verlengen. Aanmelden voor 1 augustus
bij marieke.mom@kpnmail.nl of via info@brie
nenshof.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.

Sint Maarten

Pubquiz-team
Na de leuke ervaringen met de
Buurtbattles van afgelopen jaren,
hebben regelmatig teams met
buurtbewoners deelgenomen aan
een open pubquiz-avond in Café
Bij Tante. Ook deze avonden waren
heel gezellig, hoewel de eerste plaats er niet in
zat…
Gemiddeld tweemaal per maand is er op een
vrijdagavond (vanaf 20.30 uur) een pubquiz
tussen ca. 14 teams (elk met 3-6 deelnemers). 
Kosten €15, per team. Zie ook www.bijtante.nl.

De lampionnentocht van Sint MaartenHet is in
middels een traditie in Brienenshof!
Ook dit jaar gaan we op 11 november langs de
deuren. Vooraf gaan we lampionnen knutselen.
Meedoen is gratis voor leden, niet-leden betalen
€ 3,00 p.p. voor de knutselmiddag.

Lijkt het je leuk om hieraan (eens) mee te doen,
meld je dan aan bij Wilma Hoekstra, 06-24424067
of whoekstraloeffen@live.nl, dan kunnen we kij
ken of we binnenkort weer eens met een team
kunnen deelnemen.

Mooie opbrengst rommelmarkt
Meer informatie in
onze volgende buurt
krant.

Running Dinner Sr
Na het succes van
voorgaande jaren
weer een Running
Dinner en wel op
zaterdag
19 november.
De formule is voor
een aantal be
kend, maar voor de
nieuwkomers even een korte toelichting.
Het begint om 19.30 uur. Je eet verschillende
gangen van het diner op verschillende adressen
met iedere keer weer andere tafelgenoten. Zelf
verzorg je één gang. Meestal bestaat een tafel
uit 6 personen. Zo kun je met weinig inspanning
in de keuken genieten van een driegangen
menu en het gezelschap van verschillende
mensen. Na afloop verzamelen we met alle
deelnemers voor koffie en thee met ...... bij één
van de deelnemers.
Meer informatie in onze volgende buurtkrant

Hoewel de weergoden ons dit keer wat minder
gunstig gezind waren bleek de rommelmarkt ook
dit jaar weer succesvol. Het was fris en we
moesten de kramen goed vasthouden vanwe
ge de windstoten, maar alle ontberingen waren
niet tevergeefs. Onze penningmeester kon ruim
400 euro bijschrijven in zijn kasboek! Met dat
geld kan de buurtvereniging weer tal van activi
teiten organiseren. Dus dank aan allen die dit
jaar een steentje hebben bijgedragen.

Brienenshof Voorjaars-ontbijt
Omdat er maar drie opgaven waren voor het
Brienenshof Voorjaars-ontbijt, is deze activiteit
helaas niet door gegaan. Mogelijk in het najaar
nog een herkansing om onder het genot van een
heerlijk ontbijtje met je buurtbewoners bij te
kletsen?
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Opschoondag 2016

Paashaas in Brienenshof
Zaterdag 26 maart
kwam de paas
haas weer naar de
Brienenshof. Elk jaar
melden zich meer
kinderen aan om
mee te doen; dit
jaar waren dat er
45!

Op zaterdag 19 maart hebben we met ca. 20
buurtbewoners, jong en oud, meegedaan met
de landelijke Opschoondag! Enthousiast zijn we
zo’n 1,5 uur de wijk ingetrokken en hebben we
De Brienenshof geschoond van zwerfvuil. Helaas
hadden we ook dit jaar weer een flinke op
brengst, maar het was minder dan voorgaande
jaren, dus het lijkt de goede kant op te gaan!
Vanuit de gemeente Overbetuwe waren weer
veiligheidshesjes, grijpers en vuilniszakken be
schikbaar gesteld. Daarnaast kwam wethouder
Van Baal ons deze ochtend helpen.

Nadat de paashaas iedereen thuis had opge
haald, vertrokken we in een grote stoet naar de
skatebaan, waar de paaseieren al verstopt
waren door de assistenten van de paashaas.
Alle kinderen waren heel druk met zoeken, want
er waren heel erg veel eieren verstopt. Gelukkig
konden ze allemaal goed zoeken, want alle eie
ren werden gevonden.
Toen was het tijd om
leuke spelletjes te doen.
Vooral het spel, waarbij
je je nest met eieren
moest verdedigen tegen
de andere teams, viel
goed in de smaak!

Ter afsluiting hebben we samen nog wat gedron
ken en genoten van een heerlijke traktatie van
de gemeente.
Het was erg leuk dat de deelnemers tijdens deze
activiteit zijn gefilmd en zelfs geïnterviewd door
Editie Overbetuwe. Zie voor het leuke resultaat
de facebookpagina of het Youtube-kanaal van
Editie Overbetuwe.
We hopen volgend
jaar op een nog
grotere opkomst van
deelnemers en nog
minder afval, want
hoe minder vuil en
afval we laten slin
geren, hoe mooier
onze buurt is en
blijft!
Dus doe je volgend
jaar ook mee?
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Verder waren er weer mooie
tekeningen voor de paas
haas gemaakt en de aller
mooiste kregen een prijs.

De traditionele afsluiter van de middag was na
tuurlijk het rauwe eieren gooien. Ook hier weer
veel lol en kapotte eieren...

Het was weer
een leuke mid
dag en ook
volgend jaar is
de paashaas
er weer heel
graag bij!

Buurtbattle 2016
Vrijdag 27 mei was het zover: de Buurtbattle
tegen De Eshof bij Café Bij Tante. Een gezellige
pubquiz-avond met toch eigenlijk wel als doel de
beker mee naar huis nemen…
De Brienenshof was goed vertegenwoordigd, we
traden aan met 17 buurtbewoners (4 teams)
tegen 8 Eshof-bewoners (2 teams).

De tussenstand gaf nog een gedeelde eerste
plaats tussen een team van Brienenshof en De
Eshof, maar het venijn zit ‘m in de staart…. de
altijd lastige muziekronde. Wie kent de klassieker
niet ‘Pappie Ik zie tranen in uw ogen’ van Arno
en Gradje’.
Ondanks de goede opkomst en voorbereidin
gen van enkele teamleden, hebben we weer
verloren… De Eshof-teams eindigden op de
eerste en derde plaats en wij dus als tweede,
vierde, vijfde en zesde. Maar we hebben alle
maal genoten van een gezellige avond onder
het genot van een hapje en een drankje!

Na een ontvangst met een heerlijk kopje koffie
of thee konden we van start met de eerste vra
genronde. Dit betrof een fotoronde met foto’s
van Nederlandse uitdrukkingen… lastig (‘Katte
kop’ moest zijn ‘Kat in het bakkie’). Daarna
volgde twee ronden met algemene kennis vra
gen (o.a. ‘Tussen welke twee steden reed de
Oriënt-Express?’ en ‘Wie riep laatst “Johé joho jo
fucking hell wat bizar!”).
Daarna een ronde met Eshof en Brienenshof
vragen en nog een fotoronde. Deze tweede fo
toronde betrof de plaatjes van het Leesplankje
van Hoogeveen (Aap, Noot, Mies), en daar
moesten de woorden bij gezet worden. Tja, wie
was nu Jet en wie was Mies…

Voor volgend jaar moeten we echt aan de bak,
we gaan met een gedegen voorbereiding aan
de slag! Goed oefenen met deelname aan de
pubquizen bij Café Bij Tante, en het vormen van
een sterrenteam, met muziek-, sport-, algemene
kennis-experts. Ben jij onze sterspeler voor vol
gend jaar of kom je gewoon gezellig mee doen?

Wijnproeverij

Het was een zeer gezellige
avond; leuk dat deze avond
weer heel druk bezocht werd en
we verheugen ons nu al op de
volgende proeverij!

Vrijdagavond 15 april gingen
we weer heerlijke wijnen proe
ven bij wijnhandel “De Halve
Morgen”. Ook dit keer had vi
noloog Danny van Leersum een
keur van wijnen uitgezocht, va
riërend van lichte witte en rosé
tot iets zwaardere rode wijnen.
Er werd weer volop geproefd,
gediscussieerd over de wijnen,
lekkere hapjes werden genut
tigd en er werd kennis gemaakt
met buurtbewoners.
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De Brienenshof WhatsApp!
Veilig wonen is bewust wonen. Als inwoner van
Brienenshof kun je zelf een steentje bijdragen
aan de veiligheid in onze wijk. In september 2015
heeft één van de bewoners van Brienenshof een
WhatsApp-groep ingericht. Inmiddels zijn meer
dan 50 bewoners lid van de groep. De groep is
begrensd door Groenestraat, Korte Bemmelse
weg, Marga Klompélaan, Taminiausingel en
Henriëtte Roland Holstlaan.
Via deze app kunnen we elkaar attent maken
op zaken die er spelen in de buurt of verdachte
situaties. We kunnen met elkaar een oogje in het
zeil houden en sneller verdachte situaties mel
den bij de politie. De gemeente Overbetuwe en
de politie juichen het initiatief van een WhatsAp
p-groep van harte toe omdat buurtbewoners
extra ogen en oren zijn in de wijk en het beste
weten wanneer een situatie verdacht is.
Wanneer bel je de politie?
Als geen ander kennen wij de ins en outs van
onze wijk, waardoor we met elkaar eerder ver
dachte situaties opmerken. Afwijkend gedrag of
gevaar kan je melden in de WhatsApp-groep en
zo nodig bij de politie via 0900-8844 of in acute
situaties, bijvoorbeeld een inbraak of overval, bij
112. Stem met elkaar af wie de politie belt en laat
dit in de groep weten en ook wat het resultaat
ervan is.
De politie zal precies willen weten wat je ziet en
denkt en zal o.a. vragen naar:
• Een signalement (wie: geslacht, leeftijd, ras,
uiterlijk, kleding)
• Het vervoermiddel (lopend, fiets, scooter,
auto),
• De locatie (adres, plaats en in welke richting
een verdachte gaat)
Zo nodig wordt een surveillanceauto gestuurd.
Belangrijk
Gebruik de WhatsApp van Brienenshof alleen
bij verdachte zaken en niet voor gevonden
voorwerpen/dieren of andere sociale contac
ten. Deelnemers haken dan af en dat willen
we juist voorkomen.
WhatsApp-borden
Onze WhatsApp groep is officieel geregistreerd
bij de gemeente Overbetuwe en politie. Dit be
tekent ook dat we gebruik kunnen maken van
signaleringsborden. Twee borden zijn inmiddels
aangevraagd en worden straks op strategische
locaties opgehangen. Bekendheid van de app
heeft een preventieve werking.

Meedoen?
Meld je aan door een e-mail te sturen naar in
fo@brienenshof.nl of stuur een sms naar 06-10
299 092. Vermeld je naam, adres met huisnum
mer en natuurlijk je 06- nummer.

Ontwikkelingen De Pas
In vorige buurtkranten zijn we uitgebreid inge
gaan op de Ontwikkelingsvisie De Pas van de
gemeente Overbetuwe en de reacties hierop
van belanghebbenden. Het betreft de inrichting
van een woonwijk met ca. 400 woningen globaal
in het gebied tussen Bemmelseweg (incl. het
gebeid van Van Dijk), Groenestraat en Olympi
asingel. Wethouder Van Baal heeft tijdens de
bespreking van deze visie toegezegd de omwo
nenden intensief bij het verdere proces en de
ontwikkeling van De Pas te betrekken.
Tot op heden is er nauwelijks iets te melden ge
weest. De gemeente zit in een fase van onder
handeling en gesprek met ontwikkelaars en dit
duurt kennelijk langer dan verwacht. In maart/
april zijn er door de PvdA- en Groenlinksfractie
vragen gesteld aan het college over de stand
van zaken van de ontwikkelingen rond De Pas
en het betrekken van de omwonenden hierbij.
Door de wethouder is, wederom in algemene
bewoordingen, de toezegging herhaald om de
buurt te betrekken.
In week 22 is per post een uitnodiging ontvan
gen van de gemeente Overbetuwe voor een
informatieavond over het proces om te komen
tot de ontwikkeling van De Pas. Deze avond is
in De Hucht op woensdag 15 juni om 19.45 uur.
Dit zal de gelegenheid zijn om van de gemeen
te Overbetuwe duidelijkheid te krijgen over
het vervolg, dus als het even kan, zorg dat u
er bij bent! Ook vertegenwoordigers van
buurtvereniging Brienenshof zullen hierbij
aanwezig zijn.
De ontwikkelingen met betrekking tot De Pas
worden door de buurtvereniging actief gevolgd
en waar gewenst zullen inspraak/bezwaarmo
gelijkheden benut worden. Voor een overzicht
van de ontwikkelingen en nieuws, zie ook www.
brienenshof.nl.
Wil je persoonlijk op de hoogte gehouden wor
den, of betrokken worden, meld je aan bij Wilma
Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1, whoekstraloef
fen@live.nl.

