De 3e prijs !
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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
Roos Heldoorn
Anne Hendriks
Wouter Molenaar
Mirthe v.d.
Moosdijk
Wike Roelofs

0481 374348
0481 374348
0481 378676
0481 377730
0481 374026
06 33167299
0481 372124

Contributie 2015

Nog geen lid van de
buurtvereniging?
Onze buurtvereniging heeft op
dit moment 119 leden (adres
sen/gezinnen). Het is een men
geling van jong en wat ouder.
Doel van de vereniging is vooral
het bevorderen van de sociale
samenhang in de wijk. Wij orga
niseren daartoe jaarlijks een
groot aantal activiteiten. Ook
hebben wij contact met het
wijkplatform Elst-Oost en kun
nen we via die weg zaken bij de
gemeente aan de orde stellen.
De kosten van het lidmaat
schap bedragen € 15,-- per jaar
per gezin/adres.
Meer info: kijk op www.brienens
hof.nl of bel 0481-350810.
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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 ver
haald.
Meer informatie bij Robert Reith,
Groenestraat 6, tel. 0481-374019

Op de Algemene ledenverga
dering is de contributie voor
2015 vastgesteld op € 17,50
(was €15) per gezin/adres.
Deze eerste verhoging sinds
2005 is noodzakelijk omdat niet
alleen de vaste kosten (zoals
buurkrant, bankkosten, etc.) de
afgelopen jaren zijn gestegen,
maar ook die van de activitei
ten. En we willen als buurtvere
niging toch een variëteit aan
activiteiten kunnen blijven bie
den voor de verschillende doel
groepen in onze wijk. Hierbij
willen we de kinderactiviteiten
zoveel mogelijk gratis toegan
kelijk houden.
Heeft u ons toestemming gege
ven tot automatische incasso,
dan zal het bedrag in maart
2015 van uw bankrekening wor
den afgeschreven. Leden die
geen incassomachtiging heb
ben verstrekt krijgen een beta
lingsverzoek in de bus of per
e-mail.
Hoe het geld besteed wordt
kunt u zien in het financieel
jaaroverzicht 2014 en de begro
ting voor 2015 op onze website.

Buurtvereniging

Brienenshof
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Opschoondag 28 maart
De Paashaas komt 4 april
Pubquiz-team
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Rommelmarkt 18 april
Buurtbattle 24 april
ETV nodigt Brienenshof uit
Buurtfeest 4 juli
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Schaatsen Winterfestijn
1Dagniet
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Carnaval 'Wilde dieren de tent
uit' derde prijs
Nieuwjaarsborrel en ledenverga
dering goed bezocht
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Ontwikkelingen De Pas

Voorwoord
Onze wijk heeft weer een aardig visitekaartje afgege
ven. De prachtige, kleurrijke, grote!, loopgroep uit
onze wijk behaalde een welverdiende derde plaats
bij de carnavalsoptocht. En wellicht had er nog meer
ingezeten als de procedure voor de publieksprijs niet
zo knullig was georganiseerd. Maar het belangrijkste
is dat groot en klein veel plezier heeft beleefd in het
bedenken, organiseren, knutselen en meelopen.
Volgend jaar wellicht twee groepen? Want dan
mogen er aparte jeugdgroepen meedoen en enthou
siaste jongeren (en volwassenen) hebben we
genoeg!
Ook heeft de buurt zijn visitekaartje afgegeven in de
kwestie rond de ontwikkeling van De Pas. Verschillen
de buurtgenoten volgen de ontwikkelingen op de voet
en laten bij de gemeente(politiek) van zich horen. De
gang van zaken rond De Pas heeft immers ook zijn
weerslag op onze wijk, dus is het goed bij het besluit
vormingsproces betrokken te zijn.

Voorzitter
Peter van Griensven
Brienenshofsingel 16

Zo zijn we als buurtvereniging actief op allerlei fronten.
Daarbij geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd en
hoe krachtiger de stem. Zijn uw buren nog geen lid?
Vraag ze gerust of ze zich ook willen aansluiten. Ze zijn
van harte welkom!

Secretariaat/Facebook
Marieke Mom
Caro van Eijcklaan 39

Peter van Griensven

Penningmeester/Ledenadministratie/
Buurtkrant/Website
Martin Luikinga
Brienenshofsingel 22

Bestuursleden
LindaTeunissen
Caro van Eijcklaan 4
Wilma Hoekstra
Caro van Eijcklaan 1
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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NIEUWE ACTIVITEITEN
Pubquiz, zie oproep elders
Opschoondag
Paashaas bezoekt Brienenshof
Rommelmarkt
Battle Eshof - Brienenshof
Tennis
Buurtfeest
Excursie Park Lingezegen / Landerij De Park

Deelname
maandelijks
28 maart
4 april
18 april
24 april
14 juni
4 juli
september

Opschoondag 28 maart. Doe mee!

Pubquiz-team

Zaterdag 28 maart
is de landelijke 'op
schoondag'. Veel
mensen ergeren zich
aan zwerfafval. En
helaas hebben wij
ook in onze wijk
daar last van. Kijk
maar eens naar het
resultaat van vorig
jaar. Daarom doen
we dit jaar weer mee en willen we met enkele groepjes (jong en
oud) onze buurt onderhanden nemen. Meedoen aan de op
schoondag is gezellig, geeft een goed gevoel én je krijgt er een
schone straat voor terug.

Ook in het voorjaar
wordt bij Café Bij
Tante op vrijdagavond
regelmatig weer een
pubquiz georganiseerd.
De pubquiz bestaat uit 8 rondes
van 10 vragen waarbij fotoron
des, audiorondes en gespro
ken vragen elkaar afwisselen.
Er kunnen maximaal 12 teams
deelnemen (met elk 3-6 deelne
mers). Om 20:30 uur stipt wordt
gestart en tegen 24:00 uur vindt
de prijsuitreiking plaats.
Op dit moment zijn de volgende
data bekend: 6 en 20 maart, zie
ook www.cafebijtante.nl.

Doe mee! Meld je voor 15 maart aan op info@brienenshof.nl
of bij Martin Luikinga telefoon 0481-350810.
We verzamelen de 28e om 11:00 uur bij de Brienenshofbrug (het
houten bruggetje op de Brienenshofsingel) waar vandaan we de
buurt intrekken. We denken rond 13:00 weer terug te zijn bij het
bruggetje. Dan is er voor iedereen nog wat lekkers!
De Gemeente stelt hulpmiddelen zoals veiligheidshesjes, grijpers
en vuilniszakken beschikbaar. Neem voor alle zekerheid een paar
(werk)handschoenen o.i.d. mee.

De Paashaas komt 4 april !
Natuurlijk komt ook dit jaar de paashaas weer naar
de Brienenshof. Kom je zaterdag 4 april ook eieren
zoeken en leuke spelletjes doen? De paashaas ziet
jullie graag allemaal weer.
Opgeven kan via linda.teunissen@xs4all.nl, tot 26
maart a.s. Na aanmelding ontvang je nadere
informatie over de paasmiddag.

De paashaas hoopt jullie allemaal weer te zien op 4 april !

4

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 infor
matie over data, prijzen en wijze
van aanmelden kun je vinden
op www.brienenshof.nl en/of
elders in deze buurtkrant.

Lijkt het je leuk om (eens) mee
te doen met het Brienenshof
team, meld je dan aan bij
Wilma Hoekstra, 06-24424067
of whoekstraloeffen@live.nl,
dan wordt je (vrijblijvend) toe
gevoegd aan de pubquiz-pool.
We kijken dan per pubquiz-
avond of er voldoende animo is
vanuit de pool voor deelname
met een Brienenshofteam.

Rommelmarkt 18 april
De rommelmarkt levert een welkome bijdrage aan de kas van
onze buurtvereniging. Daarom gaan we ook dit jaar weer een
rommelmarkt organiseren en wel op zaterdag 18 april.
Voor het inleveren van de 2e hands goederen (geen grote
meubels e.d.) kun je contact opnemen met:
- Robert Reith, Groenestraat 6, tel. 0481 374019 of
- Peter van Griensven, Brienenshofsingel 16, tel. 0481 840857
Voor vragen of wanneer je je wilt opgeven om mee te helpen kun
je contact opnemen met Peter of mail aan info@brienenshof.nl

Buurtbattle 2015, 24 april (onder voorbehoud)
Na een gezellige en succesvolle buurtbattle tegen De Eshof vorig
jaar hebben we De Eshof uitgenodigd voor een Buurtbattle 2015…
En zij hebben de uitnodiging geaccepteerd!
Dus zijn we op zoek naar gezellige en enthousiaste deelnemers
voor ons pubquiz-team. De buurtbattle 2015 zal plaatvinden op
vrijdag 24 april bij Café Bij Tante, Stationsstraat 5 (Datum onder
voorbehoud, volg de info op www.brieneshof.nl) .
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. Om 20:30 uur
stipt wordt gestart en tegen 24:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats.
Wil je meedoen met deze gezellige activiteit en onze eer verdedi
gen? Meld je aan bij Wilma Hoekstra, whoekstraloeffen@live.nl
tel. 06-24424067.
Nu nog op zoek naar de beker, die vorig jaar op mysterieuze wijze
verdwenen is ....…

Buurtfeest 4 juli !!

ETV nodigt bewoners Brienenshof uit op 14 juni!
Buurmeisje/jongen, buurman/vrouw,,,, iedereen is welkom.
ETV De Helster Elst heeft buurtvereni
ging Brienenshof uitgenodigd voor
een Brienenshof-tennistoernooi op
zondagmiddag 14 juni 2015.
Deze activiteit staat open voor alle
bewoners van Brieneshof, dus zowel
junioren als senioren en tennissers als
niet-tennissers. Het is een leuke sportie
ve manier om met buurtgenoten ken
nis te maken en met de tennissport.
Dus lijkt je dit een leuke activiteit en wil
je een bijdrage leveren aan de orga
nisatie hiervan, laat het dan weten.
Houd in ieder geval de 14de juni vrij!
Marieke Mom (marieke.mom@kpn
mail.nl) en Wilma Hoekstra (whoekstraloeffen@live.nl)

Het jaar is nog maar twee
maanden oud, maar we zijn nu
al aan het nadenken over het
thema van het buurtfeest. We
heben vast een datum geprikt
en wel 4 juli. Noteer die in je
agenda!
Heb je leuke ideeën? Wil je
samen met ons het buurtfeest
organiseren? Laat het ons dan
weten! Bel even met één van de
bestuursleden of reageer per
mail: info@brienenshof.nl.
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WAT VOORBIJ IS
Schaatsen Winterfes
tijn
Hoewel er wat minder deelne
mers waren dan vorig jaar was
het weer een gezellige boel bij
het Winterfestijn. Jong en oud
probeerden zich op de smalle
ijzers staande te houden. Soms
lukte dat niet helemaal of moest
gebruik worden gemaakt van
de nodige hulpjes, zoals vader
of een rekje.

Het staande houden in het Win
tercafé ging een stuk beter.
Onder het genot van een gluh
wein of warme chocolademelk
werd het 'oude' jaar nog even
doorgenomen en vooruitge
blikt op het nieuwe.

1DagNiet
Hoe komt een inbreker gemakkelijk binnen? Dat hebben we op 11
december kunnen zien toen we, onder begeleiding van onze wijk
agent Theo Overgoor en zijn collega, en rondje maakten door de wijk
Brienenshof. Dit in het kader van de landelijke actiedag '1DagNiet'. *
Na een korte voorlichting op het politiebureau gingen we met 2
groepjes de wijk in. Bij onveilige situaties rondom woningen en eigen
dommen zijn witte voetjes neergelegd om er de aandacht op te
vestigen. Veelal werd ook even aangebeld om de bewoner of eige
naar te informeren over de aangetroffen situatie, zoals niet afgesloten
garagedeuren, tuinpoorten, schuurtjes of openstaande ramen die gemakkelijk toegankelijk waren.
Verbazingwekkend was het aantal auto's dat niet afgesloten was. In de meeste gevallen was het
even schrikken, maar was men wel dankbaar voor de hint. Al met al een leerzame avond.
* 1DagNiet wil bewustwording over het thema woninginbraken onder inwoners van Nederland
vergroten en daarnaast bijdragen aan sociale verbindingen in de wijken.
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Carnaval ‘Wilde dieren de tent uit’ derde prijs

Nieuwjaarsborrel en le
denvergadering goed
bezocht

Meer dan 30 uitgedoste buurtgenoten, groot en klein, gingen op
zondag 15 februari 13.11 uur op pad onder het motto ‘wilde
dieren de tent uit’ en liepen mee in de Elster carnavalsoptocht.
Met ons thema het verbod op wilde dieren in het circus wonnen
we de derde prijs van de jury.
De publieksprijs ging aan onze neus voorbij, niet in de laatste
plaats doordat de website ’s morgens al vroeg overbelast raakte
en stemmen niet meer mogelijk bleek. Nadien 2500 kaartjes uit
delen met een oproep op ons te stemmen, had geen effect meer.
Maar ach, het plezier stond voorop, zowel bij de voorbereiding
als op de dag zelf. De zon scheen en de stemming zat erin. De
circusdirecteur probeerde allerlei wilde dieren aan het publiek te
slijten, er was een ezel op een eenwieler, een koorddansend
varken en een echt vlooiencircus met tamme vlooien. Wilde en
tamme dieren deelden popcorn uit.

Ten huize van de familie Reith
aan de Groenestraat is op 16
januari een gezellige en goed
bezochte nieuwjaarsborrel ge
houden. Verschillende buurt
genoten hieven het glas om te
proosten op hopelijk weer een
goed jaar voor onze buurtvere
niging. Voorafgaand aan de
borrel bespraken we tijdens de
algemene ledenvergadering
de gang van zaken binnen
onze vereniging. Zo werd er uit
gebreid stilgestaan bij de ont
wikkeling rondom De Pas. Ook
de financiën kwamen aan bod.
Met het organiseren van een
rommelmarkt dit jaar en een
lichte verhoging van de contri
butie zal de vereniging wat
meer vlees op de botten moe
ten krijgen, zodat het hoge am
bitieniveau gehandhaafd kan
blijven. Het bestuur nam af
scheid van Robert Reith en be
dankte hem voor zijn belangrij
ke en plezierige inbreng in de
afgelopen jaren. Gelukkig wil
Robert zich actief blijven inzet
ten voor de vereniging en be
vond zich onder de gasten ook
een mogelijke nieuwe aanwinst
voor het bestuur. Dat geeft ver
trouwen dat we ook van 2015
een mooi jaar kunnen maken
voor onze buurtvereniging.

Buurtvereniging Brienenshof was dit jaar alweer voor de vierde
keer van de partij bij de optocht. Op naar de vijfde editie! Wij
hebben er alweer zin in.
Familie Reith, dank voor de
gastvrijheid.
Marieke Mom
Peter van Griensven
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Ontwikkelingen De Pas
Afgelopen najaar heeft de ge
meente Overbetuwe een visie
op hoofdlijnen gepubliceerd
over de ontwikkeling van de
nieuwe woonwijk De Pas. Het
plangebied is gelegen tussen
Groenestraat, Rijksweg-Zuid, Olym
piasingel en Korte Bemmelse
weg en tussen Korte Bemmelse
weg en Aletta Jacobslaan (o.a.
terrein Van Dijk). Daarmee ligt
het als een hoefijzer om - en
gedeeltelijk in - onze wijk Brie
nenshof waardoor de ontwikke
ling van De Pas gevolgen zal
hebben voor de bewoners van
Brienenshof.
Hierna volgt een toelichting op
het politieke en bestuurlijke pro
ces, de stappen die vanuit de
buurtvereniging zijn genomen
en de aandachtspunten. Ten
slotte worden buurtbewoners
opgeroepen alert te zijn op
deze ontwikkeling en uitgeno
digd om mee te denken of een
bijdrage te leveren zodat het
standpunt van de bewoners
van Brienenshof goed onder de
aandacht wordt gebracht van
de gemeente Overbetuwe.
De Ontwikkelingsvisie* schetst
plannen voor het fasegewijs
(west naar oost) ontwikkelen
van een woonwijk met huur- en
koopwoningen. Bewoners aan
de rand van de wijk zijn hierover
geïnformeerd via een brief van
de gemeente. De buurtvereni
ging heeft deelgenomen aan
een intervisiegroep over De Pas.
Tijdens de intervisiebijeenkomst
is vooral het dorpse karakter en
aansluiting bij Brienenshof als
aandachtspunt benadrukt.
Naar aanleiding van de Ontwik
kelingsvisie heeft de buurtvere
niging een reactie* ingediend
bij de gemeente Overbetuwe.
Hierin is het belang van het be
trekken van de bewoners van
de Brienenshof bij de ontwikke
ling van De Pas benadrukt en
het schrijven van de Ontwikke
lingsvisie mede vanuit De Brie

nenshof. We zijn nog in afwach Om de raadsleden een goed
ting van een antwoord van de inzicht te geven in de wijk Brie
nenshof en om de impact die
gemeente hierop.
de ontwikkeling van de Pas zal
Tijdens de Politieke Avond van hebben op Brienenshof te
13 januari j.l. is er namens de schetsen, hebben betrokken
buurtvereniging ingesproken* buurtbewoners met een afvaar
waarna raadsleden met wet diging van het bestuur alle
houder Van Baal over de ont raadsfracties van de gemeente
wikkelingsvisie hebben gespro uitgenodigd voor een bezoek
ken. Tijdens deze bespreking is aan onze wijk. In het bijzonder
nadrukkelijk stil gestaan bij de zijn raadsleden uitgenodigd die
‘specials’ (hoogbouw, waar woonachtig zijn in Brienenshof.
van de functie nog niet be Tijdens dit bezoek zal er door
paald is), verkeersafwikkeling buurtbewoners en het bestuur
en het betrekken van de omge een toelichting worden gege
ven op de bovengenoemde
ving.
Het vervolg van de politieke aandachtspunten. Dit bezoek
bespreking en besluitvorming aan onze wijk Brienenshof met
zal de komende maanden een wandeling door de wijk zal
plaatsvinden. De huidige plan plaatsvinden op zaterdag 7
ning is dat tijdens de Voorronde maart van 10.00 tot 11.30 uur.
van de Politieke Avond op 24
maart de definitieve versie van Buurtbewoners zijn hierbij na
de Ontwikkelingsvisie De Pas zal tuurlijk van harte welkom! Om
worden besproken, waarna op het bezoek ordelijk te laten ver
7 april besluitvorming zal plaats lopen, is het verzoek je aan te
vinden. Als de ontwikkelingsvi melden voor deze ochtend. En
sie is vastgesteld zal het college wil je een bijdrage leveren door
van burgemeester en wethou mee te denken en input te leve
ders z.s.m. starten met wijzigin ren, dan ben je ook van harte
gen van het bestemmingsplan uitgenodigd!
om woningbouw mogelijk te
maken. De gemeente heeft al Ook het vervolg, de bespreking
aangegeven in 2016 met de van en de besluitvorming over
de ontwikkelingsvisie, als de
bouw te willen starten.
daarop volgende bestemmings
Vanwege de naderende be planprocedures zal vanuit de
spreking en besluitvorming ten buurtvereniging worden ge
aanzien van De Pas willen wij als volgd en waar gewenst zullen
buurtvereniging nadrukkelijk bij inspraak/zienswijzen/bezwaarmo
de raadsleden aandacht vra gelijkheden benut worden.
gen voor deze ontwikkeling.
In het bijzonder hebben wij Tenslotte een oproep aan alle
aandacht gevraagd voor de bewoners van Brienenshof:
Wees alert op deze ontwikkeling
volgende punten* :
- Heb oog voor een vloeiende en laat nu van je horen als je
aansluiting op het dorpse ka hier een standpunt over hebt.
rakter van de wijk Brienenshof. Aanmelden voor het raadsbe
- Streef naar een veilige en zoek van 7 maart of om een
groene aanvulling op Brienens bijdrage te leveren kan bij
Wilma Hoekstra-Loeffen, Caro
hof.
- Daarnaast vragen wij om een van Eijcklaan 1, whoekstraloef
actieve communicatie en het fen@live.nl.
intensief betrekken van de be
woners van de Brienenshof bij * zie www.brienenshof.nl
het verdere proces rond De Pas, volg daar de ontwikkelingen
zowel ontwikkeling als uitvoe
ring.

