Buurtkrant 2015-2

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

Een bijenstal voor Lan
derij De Park
Door voor 12 juni te stemmen op
http://www.stichtingvoorelkaar.
nl/elst kan Landerij De Park
€ 25.000 winnen voor de aan
leg en inrichting van een bijen
stal.
Stem nu!

Nog geen lid ?
Tent te huur
De buurtvereniging be
schikt over een tent van
circa 8x5m. Deze is voor
particulieren onder voor
waarden te huur:
- Leden € 15,-- per dag
- Niet leden € 30,-- per dag

Onze buurtvereniging heeft op
dit moment 121 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 buurtvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid De kosten van het lidmaat
voor eventuele schade direct of indirect veroorzaakt door de tent schap bedragen € 17,50 per
of onderdelen daarvan. Schade aan het geleende kan op de jaar per gezin/adres.
huurder worden verhaald.
Meer info: kijk op www.brienens
Meer informatie bij Robert Reith, Groenestraat 6, tel. 0481-374019 hof.nl of bel 0481-350810.
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Beste buurtgenoten
4 Juli is de datum die u alvast in de agenda kunt no
teren. Alle bewoners van de wijk Brienenshof zijn dan
uitgenodigd voor het buurtfeest van de buurtvereni
ging. We hebben een mooi programma met voor elk
wat wils. U kunt genieten van live muziek, meedoen
met leuke activiteiten en genieten van lekkere hapjes.
Benieuwd naar het programma? U leest er alles over
in deze buurtkrant.
Het buurtfeest staat open voor alle bewoners van de
Brienenshof. Vandaar dat deze editie van de buurt
krant huis aan huis door de wijk wordt verspreid. Zo
kunnen ook niet-leden zien wat voor soort activiteiten
de buurtvereniging organiseert. De afgelopen jaren
is het aantal leden van de buurtvereniging gestegen.
Bent u nog geen lid maar spreken de activiteiten u
aan? Doe ook mee, voor de kosten hoeft u het niet te
laten, want voor 17,50 per huisadres bent u al lid. U
bent van harte welkom! We zien u in ieder geval graag
op 4 juli. Tot dan.

Peter van Griensven

COLOFON
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Peter van Griensven
Brienenshofsingel 16
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Martin Luikinga
Brienenshofsingel 22
Secretariaat/Facebook
Marieke Mom
Caro van Eijcklaan 39
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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Deelname

NIEUWE ACTIVITEITEN
Pubquiz(team), zie oproep elders
Tennissen met je buren
Buurtfeest
Fietspuzzeltocht naar Landerij De Park
Burendag
Wijnproeverij
Sint Maarten
Running Dinner junior
Running Dinner senior

maandelijks
14 juni
4 juli
13 september
26 september
oktober
11 november
november
november

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.

Tennissen met je buren?
Op zondag 14 juni a.s. as organiseren we in samenwerking
met ETV de Helster, een tennistoernooi voor álle inwoners
van onze wijk. Jong en oud, niet-tennissers, wel-tennissers,
kinderen, volwassenen, leden en niet-leden van de buurt
vereniging; iedereen is van harte welkom om mee te doen
aan dit gezelligheidstoernooi. Een leuke manier om je buren
sportief mee te maken en om (mocht je dat al niet gedaan
hebben) kennis te maken met de tennissport en elkaar.
Voor de niet-leden wordt er gratis een speciale clinic gegeven door een van de tennisleraren van
Tennisschool Pro Sport. Heb je geen racket? Geen zorg! Deze wordt gratis door de tennisvereniging
verzorgd. Tijdens het gezelligheidstoernooi spelen we enkele tennispartijtjes van 30 minuten. De
sportieve inspanningen van iedereen worden geëvalueerd tijdens een borrel.
Programma Brienenshof-gezelligheidstoernooi
13.30 uur – verzamelen
14.00 uur – clinic voor de niet-leden
14.00 uur – start van de eerste partijtjes
15.00 uur – start van de eerste partijtjes door niet leden
16.00 uur – 16.30 uur - Laatste partijen en aansluitend borrel
18.00 uur – Einde
Kosten?
ETV de Helster stelt haar banen beschikbaar aan onze wijk. We vragen een
bijdrage van € 3,- per persoon. Deelname voor kinderen tot 13 jaar is gratis.
Daarvoor ontvang je een consumptie bij binnenkomst en verzorgen wij enkele
borrelhapjes. Drankjes tijdens de borrel zijn voor eigen rekening.
Doe je of help je mee?
Meld je vóór 1 juni 2015 via de e-mail info@brienenshof.nl aan. Meldt in dit bericht of je al tenniser
varing hebt. Zo niet, geef dan door of je een racket wilt lenen. Kun je niet tennissen, maar wil je
graag helpen met de organisatie van het toernooi en mee borrelen? Dat kan natuurlijk ook! Het
adres van het tennispark is Schubertstraat 5 – Elst (rechts naast zwembad/sporthal De Helster).
We hopen dat je erbij bent! Tot de 14e
Buurtvereniging Brienenshof en ETV De Helster
Hermien Buurman, Wilma Hoekstra en Marieke Mom
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BUURTFEEST

Muziek

Wanneer?
4 juli

’s Avonds is er livemuziek. Achtereenvolgens
zullen Between two rivers en de Whateverband
het mobiele podium betreden.

Voor wie?:
Alle bewoners van de wijk Brienenshof.
Hoe laat?
Van 15.00 tot 22.00 uur (en misschien nog wel
wat later)
Waar:
Bij het terrein rond de skatebaan aan de
Groenestraat

Between two rivers is een barbershopkoor van
maar liefst 35 vrouwen uit de regio Elst. Barber
shop (scheerschoolzang) is een makkelijk in het
gehoor liggende manier van close harmonysin
ging. Met gebaren en lichaamstaal ondersteu
nen zangeressen de bedoeling en de sfeer van
de song; oftewel een regelrechte show, leuk om
naar te luisteren en te kijken.

Thema: Water
We hebben dit jaar voor het thema water ge
kozen.
’s middags is er een gevarieerd programma met
activiteiten rond dit thema. Altijd al over water
willen lopen? Het kan! Stap in de waterballen en
wandel …

De Whateverband is een vijfkoppige band met
een divers repertoire: van Rolling Stones, Herman
Brood, BB King, U2, Small Faces, Them, Robert
Palmer, Black Crowes tot de Dijk, Amy Winehou
se, Anouk, Ilse de Lange, Doobie Brothers, etc.
De band staat voor kwaliteit dus kom luisteren en
genieten.

Of doe mee met een partijtje flessenvoetbal, laat
je van de zeephelling glijden of probeer die
waterballonnen te vangen. En voor de allerklein
sten: eendjes hengelen of snoephappen in een
teil met water. Liever jezelf uitleven op het spring
kussen of een partijtje basketballen? Ook dat
kan. Er is kortom voor elk wat wils.

Lekker eten en drinken

Meer weten?

Uiteraard wordt de inwendige mens ook niet
vergeten. Er worden lekkere hapjes en drankjes
verstrekt tegen een schappelijk prijs. Alle activi
teiten zijn uiteraard wel gratis.

Volg ons op Facebook of bezoek de website
(www.brienenshof.nl) voor de laatste stand van
zaken rond het buurtfeest.
We zien u graag op 4 juli!
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Op weg naar Landerij De Park

Burendag 2015

Zondag 13 september gaan we fietsen van
Brienenshof via een route door Park Lingezegen
naar Landerij De Park*. Daar kunnen we onder
het genot van een drankje uitblazen en met
eigen ogen zien wat daar door vrijwilligers,
waaronder een aantal buurtbewoners, inmid
dels is gerealiseerd.

Zoals ieder jaar vindt
ook dit jaar op de
vierde zaterdag van
september weer een
Burendag plaats.
Burendag is een initiatief van Het Oranje Fonds
en Douwe Egberts, hiermee willen zij mensen
(buren) dichter bij elkaar brengen. Dit jaar vindt
Burendag plaats op zaterdag 26 september.
Buurtvereniging Brienenshof vindt dit een leuk
initiatief en wil kijken of we ook hierbij aan kunnen
sluiten door dit jaar ook in onze wijk een leuke
verbindende activiteit te organiseren op Buren
dag, voor en door onze buren.

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 geschikt voor alle fietsers van 8 tot
80 jaar. Kinderen wel onder begeleiding van een Wij denken aan een gezellig samenzijn op een
volwassene. We fietsen niet in één grote groep, ‘Amerikaanse’ (breng je eigen eten mee) pick
maar in kleine groepjes.
nick of borrel in de middag, in combinatie met
het gezamenlijk opknappen (schilderen / graffi
Aanmelden voor 1 september via info@brienens ti) van de skatebaan.
hof.nl of telefoon 06 36125835. Deelnemers krij
gen begin september nadere informatie over tijd Voor het organiseren van Burendag kan bij het
en route.
Oranje Fonds een verzoek om een financiële
bijdrage worden gedaan (max. € 500 in 2014)
* In Park Lingezegen tussen Elst en Arnhem- om het Burendagplan uit te voeren. Vorig jaar
Schuijtgraaf, op de is ons verzoek niet toegewezen, maar dit jaar
plaats waar vroe gaan we een nieuwe poging doen.
ger kasteel De Park Mocht je hierover mee willen denken of mee
heeft gestaan, wordt willen organiseren, dan meld je aan bij Wilma
momenteel hard Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1, 06-24424067,
gewerkt aan Lan whoekstraloeffen@live.nl.
derij De Park. In dit
gloednieuwe cen
trum voor natuurbeleving kunnen jong en oud
op een verrassende manier in aanraking komen
met de natuur.
Om een impressie te geven wat Landerij De Park
gaat worden is een kort filmpje gemaakt. Kijk op
http://www.landerijdepark.nl/#Fotos

Rommelmarkt een topper !
Op zaterdag 20 april hielden we in het centrum van Elst weer onze rommelmarkt. Het weer werkte
gelukkig mee. We waren nog aan het uitpakken toen de eerste kopers zich al melden. Talloze
bezoekers volgden die dag om te snuffelen in de boeken en andere spullen die waren uitgestald
op de muurtjes, kramen en aanhangwagentjes.
Behalve veel spullen waren er ook veel vrijwilligers die met elkaar een leuk bedrag van 702 euro
binnensleepten. Het hoogste bedrag sinds 8 jaar. En dit betekent een welkome aanvulling op de
kas van de buurtvereniging en een extraatje voor het buurtfeest.
Met dank aan alle helpers en de familie van Dijk (Stationsstraat) waar we onze overgebleven
spullen weer konden opslaan.
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Brienenshof weer schoon
Zaterdag 28 maart hebben we, in het kader van
de jaarlijkse 'Opschoondag', met 14 kinderen
en 8 volwassenen de buurt weer ontdaan van
zwerfvuil. De deelnemers vonden dat de wijk er
schoner uitzag dan vorig jaar en dat werd be
vestigd doordat er ook daadwerkelijk minder
afval werd verzameld.
Ook dit jaar werden er weer bijzondere zaken uit
de struiken gevist, zoals een aantal PVC-buizen
en een reclamebord. Ook de pakken met kran
ten ontbraken dit jaar niet. Verder ook weer veel
glas(scherven), blikjes en plastic.
De hoeveelheid zwerfvuil mag dan wel vermin
derd zijn, dat kan niet gezegd worden van de
hoeveelheid hondenpoep in de grasranden en
zelfs bij de speeltuintjes.
Hondenbezitters doe er wat aan! Het is uw
eigen buurtje!

Paashaas in Brienenshof
Zaterdag 4 april kwam de paashaas weer heel
veel kinderen van de Brienenshof ophalen om
eieren te zoeken en leuke spelletjes te doen. Dit
jaar had de paashaas voor een andere locatie
gekozen: de speeltuin in de Aletta Jacobslaan.
Daar waren heel veel eieren verstopt en groepjes
kinderen mochten die in een spannende wed
strijd gaan zoeken. De winnaars hadden er meer
dan 40 gevonden!
Daarna was het tijd voor andere spellen. Een
moeilijke hindernisbaan, waarbij je je rauwe ei
op een lepel moest meenemen. Er vielen nog wel
wat eieren kapot! Tussendoor kon je geschminkt
worden; daarna liepen er een heleboel paasha
zen rond! Ook de jaarlijkse tekenwedstrijd ont
brak niet. Ook dit jaar waren er heel veel mooie
tekeningen en kunstwerkjes.
Uitsmijter was natuurlijk het altijd populaire
rauwe eieren gooien. De teams maakten het erg
spannend, maar de uiteindelijke winnaars won
nen zeer welverdiend!
Al met al was het weer een heel gezellige middag
en de paashaas wil dan ook alle kinderen be
danken voor hun aanwezigheid en enthousias
me en zegt graag: ‘Tot volgend jaar!’
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Ontwikkelingen De Pas
Afgelopen najaar is het college van burgemees
ter en wethouders van de gemeente Overbetu
we gestart met de voorbereidingen voor de
ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Pas. De
Pas is het gebied gelegen tussen de Groene
straat, Rijksweg-Zuid, Olympiasingel en Bemmel
seweg. Het ontwikkelingsgebied van De Pas ligt
als een hoefijzer om – en gedeeltelijk in - onze
wijk Brienenshof waardoor de ontwikkeling van
De Pas gevolgen zal hebben voor de bewoners
van Brienenshof.
Zoals in de laatste buurtkrant (februari-maart
2015) is aangekondigd hebben we als buurtver
eniging de leden van de gemeenteraad van
Overbetuwe op zaterdag 7 maart uitgenodigd
voor een bezoek aan onze wijk om aandacht te
vragen voor de impact die de ontwikkeling van
De Pas voor onze wijk zal hebben. We waren blij
verrast door de grote opkomst van geïnteresseer
de raadsleden, betrokken buurtbewoners en het
mooie weer! We hebben samen met buurtgeno
ten een goed inzicht kunnen bieden in onze vrees
en wensen. In het bijzonder hebben wij bij de
gemeenteraadsleden aandacht gevraagd voor
het volgende:
- Heb oog voor een vloeiende aansluiting op het
dorpse karakter van de wijk Brienenshof.
- Streef naar een veilige en groene aanvulling op
Brienenshof.
- Zorg voor een actieve communicatie en het
intensief betrekken van de bewoners van de
Brienenshof bij het verdere proces rond De Pas,
zowel ontwikkeling als uitvoering.
Meer over onze wensen en ideeen en het bezoek
van de gemeenteraad leest u in het opiniestuk
in de Gelderlander van 14 maart (zie www.brie
nenshof.nl).
In de tussentijd zijn de reacties van buurtbewo
ners, buurtvereniging Brienenshof en anderen
op de concept Ontwikkelingsvisie De Pas zijn
door het college van burgemeester en wethou
ders verwerkt tot een aangepaste Ontwikkelings
visie De Pas. Tot onze teleurstelling zijn echter
weinig van onze opmerkingen hierin overgeno
men.
Tijdens de Politieke Avond van 24 maart j.l. is er
voor de tweede maal namens buurtvereniging
Brienenshof ingesproken waarna raadsleden
met wethouder Van Baal over de aangepaste
ontwikkelingsvisie hebben gesproken. Tijdens
deze bespreking is wederom nadrukkelijk stil
gestaan bij de ‘specials’ (hoogbouw), verkeers
afwikkeling en het betrekken van de omwonen
den.

Op 7 april heeft de gemeenteraad van Overbe
tuwe de aangepaste Ontwikkelingsvisie De Pas
definitief vastgesteld. Amendementen van
GroenLinks en PvdA om nadrukkelijk de buurtbe
woners actief bij het verdere ontwikkelingsproces
te betrekken hebben het helaas niet gehaald.
Belangrijk punt tijdens deze bespreking was de
status van de visie. Volgens wethouder Van Baal
is het slechts een richtinggevend document.
Voor omwonenden blijft het overigens onduide
lijk hoe de vier 'specials' er uit gaan zien en wat
de functie wordt.
Nu de ontwikkelingsvisie is vastgesteld start het
college van burgemeester en wethouders met
wijziging van het bestemmingsplan om woning
bouw mogelijk te maken. Tijdens dit proces
kunnen belanghebbenden formeel reageren
(bezwaar indienen). De gemeente heeft al
aangegeven in 2016 met de bouw te willen
starten. Dus vermoedelijk rond of direct na de
zomer zal besluitvorming over het bestemmings
plan zijn te verwachten.
Wethouder Van Baal heeft tijdens de raadsver
gadering van 7 april aangegeven de omwonen
den intensief bij het verdere proces en de ont
wikkeling van De Pas te betrekken. We zien dus
graag de uitnodiging hiertoe van de gemeente
Overbetuwe verschijnen en zullen in ieder geval
de ontwikkelingen actief volgen.
Ook het vervolg, de bestemmingsplanprocedu
res zal vanuit buurtvereniging Brienenshof wor
den gevolgd en waar gewenst zullen inspraak/
bezwaarmogelijkheden benut worden.
Wil je op de hoogte gehouden worden, of be
trokken worden, meld je aan bij Wilma Hoekstra,
Caro van Eijcklaan 1, whoekstraloeffen@live.nl.

Pubquiz-team
Na de leuke ervaringen met de
Buurtbattle van vorig jaar, hebben
sinds dien regelmatig teams met
buurtbewoners deelgenomen aan
een open pubquiz-avond in Café
Bij Tante. Ook deze avonden waren
gezellig en een groot succes, hoewel toen de
eerste plaats er niet in zat…
Gemiddeld tweemaal per maand vindt op een
vrijdagavond (vanaf 20.30 uur) een pubquiz
plaats tussen ca. 14 teams (elk met 3-6 deelne
mers), zie ook www.bijtante.nl. Kosten €15, per
team.
Lijkt het je leuk om (eens) hiervan deel uit te
maken, meld je dan aan bij Wilma Hoekstra,
06-24424067 of whoekstraloeffen@live.nl, dan
kunnen we kijken of we een pool in kunnen
richten om bij voldoende animo regelmatig deel
te nemen aan een pubquiz.

