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Ledenvergadering
en Nieuwjaarsborrel
muziek Zoumana Diarra

Buurtkrant 2015-4

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

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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Voorwoord
We zijn alweer in de laatste maand van het jaar be
land. December, een maand om terug te blikken op
het jaar dat al weer bijna achter ons ligt. Maar ook
een moment om vooruit te kijken; wat zal 2016 ons
brengen? Ook als buurtvereniging staan we deze
maand stil bij wat er dit jaar is gebeurd. Kijk maar naar
de verslagen van de activiteiten die inmiddels achter
ons liggen en naar het jaarverslag. Bij de vraag naar
de toekomst willen we de komende maanden wat
langer stilstaan: het is immers goed bij tijd en wijle de
balans op te maken: wat gaat er goed, wat kan er
beter, wat voor buurtvereniging willen we eigenlijk zijn?
Een interessant proces waarvoor we graag uw in
breng horen. Heeft u daar ideeën over, laat het ons
weten. Misschien treffen we elkaar bij de nieuwjaars
borrel. U bent van harte uitgenodigd om samen met
het bestuur te werken aan een actieve, bloeiende
buurtvereniging!

Peter van Griensven

AGENDA
Pubquiz(team), zie oproep elders

maandelijks

Curling-competitie
Winterfestijn 2015

15, 18 of 23
december

Brienenshof-ontbijt

22 december

Algemene Ledenvergadering
en Nieuwjaarsborrel met
muziek van Zoumana Diarra

15 januari

Carnavalsoptocht 2016

7 februari

Opschoondag 2016

19 maart

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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DECEMBER
Curlingcompetitie Winterfestijn
Dit jaar vindt er weer een
Winterfestijn Overbetuwe plaats
in de Dorpsstraat te Elst en
wel van 12 december 2015
tot 3 januari 2016. Een van de
activiteiten van het Winterfes
tijn is een Curlingcompetitie.
Curling is een wedstrijd waarbij het de bedoeling
is dat je je steen over het ijs schuift en door
poetsen met een bezem zo dicht mogelijk bij het
centrum van de cirkels op de baan laat eindi
gen, waarschijnlijk wel bekend van de Olympi
sche Spelen. Een curling wedstrijd wordt ge
speeld tussen twee teams van vier personen.
Tijdens het Winterfestijn 2015 wordt op drie
avonden een curlingcompetitie gespeeld: dins
dag 15, vrijdag 18 en woensdag 23 december,
met tenslotte een finale op zondag 27 decem
ber. De wedstrijden worden gespeeld van 19.00
tot 22.00 uur in teams van 3 tot 5 personen.

Brienenshof-ontbijt
Om het jaar 2015 geza
menlijk af te sluiten wil
len we samen gaan ont
bijten bij De Boerderij
(Intratuin) op dinsdag
22 december om 9:30
uur. Je krijgt dan een pistolet, croissant, kaas,
boter en jam, appel en een eitje en een kop
koffie of thee. Andere consumpties zijn voor
eigen rekening te bestellen.
Lijkt het je leuk om mee te gaan ontbijten, of
samen koffie / thee te drinken en om bij te praten
met je buurtbewoners, meld je aan bij Wilma
Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1, whoekstraloef
fen@live.nl.
Voor (kleine) kinderen is er tevens een speelruim
te/ballenbak aanwezig. En je kan aansluitend
natuurlijk ook de kerstversieringen in de Intratuin
gaan bewonderen!

JANUARI
Pubquiz-team

Kosten voor deelname per team bedragen €15.
Vind je het leuk om hier aan mee te doen, laat
het z.s.m. weten, dan proberen we een Brienens
hofteam samen te stellen en te strijden om de
titel Curling-Kampioen 2015!
Heb je interesse, meld je aan bij Wilma
Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1, 06-24424067,
whoekstraloeffen@live.nl.

Na de leuke ervaringen met
de Buurtbattle van vorig jaar
hebben sindsdien regelma
tig teams met buurtbewo
ners deelgenomen aan een
open pubquiz-avond in Café
bij Tante. Ook deze avonden waren gezellig en
een groot succes, hoewel 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) hieraan 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.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op vrijdag 15 januari houden we onze algemene ledenvergadering
Plaats
:
Aanvang :

Café bij Tante
20:30 uur

Stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn
ter inzage op de website www.brienenshof.nl en
worden voorafgaand aan de vergadering
uitgereikt

Op de ledenvergadering kunt u uw wensen en opmerkingen met betrekking tot de buurt en de
buurtvereniging inbrengen. Wij zorgen voor de koffie.

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Toosten op het nieuwe jaar en luisteren naar de muziek van ZOUMANA DIARRA.
Aanmelden: mail naar info@brienenshof.nl of bel naar 0481-350810
o.v.v. nieuwjaarsreceptie en het aantal personen.

Maak kennis met Zoumana Diarra
In de Brienenshof
wonen meer talen
ten dan u denkt. In
deze rubriek verras
sen we u graag met
het verhaal achter
een buurtgenoot. Deze
keer Zoumana Diar
ra: een virtuoos op
gitaar, kora en ngoni.
Hij speelt ook nog balafoon, djembe en saxo
foon. Hij heeft op het podium gestaan met onder
meer Stef Bos, Trijntje Oosterhuis, het concertge
bouw orkest en Leoni Jansen. Hij staat bekend
om zijn eigen herkenbare sound waarin hij een
mix maakt van elementen uit jazz, rhythm 'n blues
en salsa.
De laatste jaren treedt Zou regelmatig op met de
five great guitars (o.a. met Harry Sacksioni).
Daarnaast is Zou een bekende instrumenten
bouwer. Het meest bekend is de Kora, een
snaarinstrument dat gemaakt is van een kalebas
en 21 snaren heeft.
Zou is in Mali geboren en stamt uit de familie van
“griots”. Griots zijn wandelende geschiedenis
boeken. Ze zongen liederen en vertelden verha
len voor volk en koning. Als klein kind leert Zou
muziek maken van zijn vader, die als griot door
het land trekt. Hij maakt zijn eigen eerste gitaar
van een leeg blik en vissnoer. Vanaf zijn 14e staat
Zou er alleen voor en trekt hij van Burkina Faso
naar Ivoorkust. Het is de muziek die hem stuurt
en zijn levensloop bepaalt.

Rond zijn zeventiende wint Zou de eerste prijs van
de ‘Biennale Artistique et Culturelle de la Jeunes
se’, een belangrijke prijs voor jong getalenteerde
muzikanten uit Mali en omliggende landen. Deze
prijs zorgt ervoor dat hij gaat spelen bij het legen
darische orkest Railband du Bamako en treedt
hij op met veel bekende Afrikaanse artiesten.
Op zijn 18e gaat Zou op wereldtour met Zani
Diabate en vestigt zich daarna in Parijs. Een paar
jaar later komt hij terecht in Groningen, waar hij
de band Benkadi opricht. Zou blijft in Nederland
en gaat steeds meer elementen uit de jazz toe
voegen aan zijn gitaarspel. Pas in Nederland
leert hij zichzelf ook kora (Afrikaanse harp, zie
foto) spelen.
Inmiddels is Zou uitgegroeid tot een muzikale
duizendpoot. Voor zover bekend is hij de enige
muzikant ter wereld die een kora met maar liefst
44 snaren bespeelt. Daarmee vernieuwt hij het
meer dan duizenden jaren oude spel van koraspelers uit West-Afrika.
Voor een uitgebreide versie van zijn levensloop
zie zoumanadiarra.com.

ZOU treedt voor ons op tijdens de
Nieuwjaarsreceptie in café bij
Tante op vrijdag 15 januari 2016.
Grijp deze kans om deze bekende
artiest in een intiem optreden te
horen.
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Jaarverslag 2015
Enkele jaren geleden was het nog maar de
vraag of de buurtvereniging nog bestaansre
den had. Een clubje vrijwilligers heeft toen het
initiatief genomen om de vereniging weer nieuw
leven in te blazen. En met succes. Buurtvereni
ging Brienenshof is inmiddels een gezonde vere
niging. Er worden veel activiteiten georganiseerd
en als er iets speelt in of om onze buurt weet men
inmiddels de buurtvereniging te vinden. We
mogen daar best trots op zijn, want het is zeker
niet vanzelfsprekend dat er in de wijk zoiets be
staat. En trots ben ik dan ook op allen die hiertoe
een steentje hebben bijgedragen. Een speciaal
woord van dank voor mijn medebestuursleden
Martin, Wilma, Linda, Marieke en Peter. Dank je
wel voor het enthousiasme en de toewijding die
jullie ook dit jaar weer hebben getoond.

kunnen we verbeteren, wat voor buurtvereniging
moet er staan anno 2016?

Activiteiten

Leefbaarheid

Terwijl ik dit stukje schrijf wordt er op de deur
gebonsd. De Brienenshofse Zwarte Pietenbriga
de doet huize Van Griensven aan. Blije gezich
ten. Weer een geslaagde activiteit. De voorlaat
ste van dit jaar, waarmee we ook dit jaar weer
het mooie aantal van in totaal dertien activiteiten
bereiken. De kinderactiviteiten, zoals Pasen, St.
Maarten, Running dinner jr. en Sinterklaas zijn
succesvol. Het aantal kinderen dat plezier beleeft
aan de evenementen van de buurtvereniging
lijkt alsmaar te groeien.

Men weet de buurtvereniging steeds vaker te
vinden als er iets speelt op het gebied van de
leefbaarheid in of om de wijk. Als buurtvereniging
houden we zelf ook actief de vinger aan de pols.
Of het nu gaat om de ontwikkelingen rond De
Pas bijvoorbeeld of om nieuwe verlichting bij de
Hannie Schaftbrug. Ook de speeltuincommissie
is nog actief om de laatste puntjes op de i te
zetten.

Dit jaar was er ook weer een rommelmarkt. Het
bedrag dat is opgehaald overtrof onze stoutste
verwachtingen. Mooi, want daarmee konden we
bijvoorbeeld flink uitpakken tijdens het buurt
feest. Zo konden we een heerlijk groot zwembad
plaatsen en grote plastic ballen huren om over
het water te lopen. Een gouden greep want de
weergoden waren ons gunstig gezind. En ’s
avonds stond een geweldige band geprogram
meerd.

Financiën en ledental
De financiën van onze buurtvereniging zijn ge
lukkig goed op orde. Mede dankzij de voortref
felijke penningmeester in de persoon van Martin
Luikinga. We hebben geen klachten vernomen
over de beperkte contributieverhoging die dit
jaar is ingevoerd. Dit jaar blijft de contributie
gelijk.
In 2015 was er weer een mooie aanwas van het
ledental. We mochten 11 nieuwe huishoudens
verwelkomen bij de buurtvereniging. Een heug
lijke stijging en een verdiende stimulans voor
allen die zich inzetten voor de buurt.

Het bedenken en organiseren van activiteiten en
het waken over de leefbaarheid in de buurt is
alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers.
Ik hoop dat de groep helpende handen in 2016
nog groeit. Ik kan het van harte aanbevelen. Het
is leuk om te doen en vele handen maken licht
werk. Mogen we ook op uw hulp rekenen?!
Namens het bestuur van buurtvereniging Brie
nenshof wens ik u alvast fijne feestdagen en een
goed en gezond 2016 in onze prachtige wijk.
Peter van Griensven

Helaas moesten ook enkele activiteiten worden
afgelast, zoals de geplande fietstocht, de wijn
proeverijen de actie 1dagniet. Soms bleek dat,
achteraf gezien, onnodig omdat er na de in
schrijvingstermijn toch nog voldoende aanmel
dingen binnenkwamen. Jammer, want er wordt
natuurlijk veel energie gestoken in het organise
ren van de activiteiten.
Kortom, veel gaat goed, maar het kan altijd
beter. Vandaar dat het bestuur het komende
jaar wil gebruiken voor een bezinning op de
koers van de vereniging. Wat gaat goed, wat
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Mededelingen van het bestuur
Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar:
Wilma Hoekstra en Martin Luikinga
Onder voorbehoud van goedkeuring in de alge
mene ledenvergadering blijft de contributie voor
2016 ongewijzigd op € 17,50 per gezin/adres.
De contributie zal worden geïnd in februari.

FEBRUARI

MAART

Zijn we er weer bij?

Opschoondag

Carnaval zondag 7 februari 2016

Doe je mee?
19 Maart is de jaarlijkse en landelijke
‘Opschoondag’. Wij willen ook nu weer met
enkele groepjes (jong en oud) onze buurt onder
handen nemen om zwerfafval te verwijderen.

Doe mee !

In 2012 gingen we mee met Andre Kuipers de
ruimte in en wonnen we de eerste prijs met onze
loopgroep, in 2013 waren we Koning Willem
Alexander en Koningin Minima, in 2014 en in 2015
wonnen we publieksprijzen omdat we ‘er bij’
waren en afgelopen editie gingen de ‘wilde
dieren de tent uit’.

Meld je dan voor 1 maart aan op info@brienens
hof.nl of bij Martin Luikinga telefoon 0481-350810.
Meedoen aan de opschoondag is gezellig, geeft
een goed gevoel én je krijgt er een schone straat
voor terug.
Meer informatie over plaats en tijd volgt later.

Hoe zullen we in 2016 mee gaan lopen?
Ideeën en ook hulp bij het voorbereiden
van de optocht van komend jaar zijn wel
kom. En meelopen is natuurlijk ook heel
leuk! Laat het weten.
En, wie wil ons sponsoren? Dit kan in de vorm van
een financiële bijdrage of in materiële zaken.
Natuurlijk laten we je bedrijfsnaam dan duidelijk
zien tijdens de optocht. Een mooiere reclame is
er toch niet?
Het zou mooi zijn als we weer voor een prijs
kunnen gaan maar plezier is het allerbelangrijkst.
We horen graag van je: info@brienenshof.nl of
marieke.mom@kpnmail.nl.
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Running Dinner Junior
editie 2015
31 oktober 2015: eten en Hallo
ween, bleek een goede combi
natie. Het woord ‘hoofdge
recht’ kreeg ineens een nieuwe
betekenis.
Een kleine dertig kinderen
deden er dit jaar mee en waar
het soms nog wat spannend en
onwennig was bij het voorge
recht, werden er levendige ge
sprekken gevoerd bij het hoofd
gerecht en een dolle boel bij het
dessert en nakletsen.
En wat te denken van heerlijk
heden als mummies , afgehak
te vingers en bloedsoep. Grie
zelig lekker. Dan ben je blij dat
je bij kunt komen met een taco,
brownie of marshmallow buiten
in de vuurkorf.

En wellicht een Running Dinner
12-15 jarigen?
Marieke Mom

WAT VOORBIJ IS
Zwarte Pieten op pad
Vrijdagavond 27 november 2015: zwarte pieten
tijd! 6 Zwarte Pieten op pad en op bezoek bij
kinderen uit de buurt. Natuurlijk werden er peper
noten en cadeautjes uitgedeeld.
Het waren ouderwetse pieten die aanklopten en
op de deuren bonsden… in plaats van hunebed
stenen gebruikten… maar dat mocht de pret niet
drukken. Echt een feestje voor de kinderen en de
zwarte pieten.
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Running Dinner en een thema
bleek een goede combinatie
die voor herhaling vatbaar is.
Volgend jaar weer?

Sint Maarten weer een groot succes
Woensdag 11 november was het weer Sint Maarten! Naar goede traditie gaan we het weekend
ervoor lampionnen knutselen. Wat was iedereen weer druk en wat zijn er weer mooie lampionnen
gemaakt! Super!

Onze lampionnentocht met Sint Maarten was nóg drukker bezocht dan andere jaren. Er deden 45+
kinderen mee! En wat was het gezellig, wat is er goed gezongen en wat is er een snoep opgehaald!
Bijna alle huizen zijn bezocht, vaak tot groot genoegen van de bewoners.
Als uitsmijter hebben we gezellig marshmellows geroosterd en warme chocolademelk en glühwein
gedronken bij de familie Hoekstra. Dank voor de gastvrijheid!
Alle kinderen (en ouders/verzorgers), bedankt voor jullie enthousiaste deelname en we zien jullie
volgend jaar graag weer terug!
Linda Teunissen
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Running Dinner Sr 1
Zaterdag 14 november was er het jaarlijkse running diner voor
geïnteresseerde buurtbewoners. Dit keer 8 Adressen, 14 deelne
mers en een drie-gangenmenu. Zoals het concept al jaren is,
niemand weet wat er gegeten wordt, iedereen doet zijn best en
gezellig samenzijn is het doel.
En dat was het. Het is erg leuk verwelkomd te worden en aan te
kunnen schuiven aan een mooi, sfeervol gedekte tafel en verrast
te worden. Wij begonnen met een heerlijke romige bleekselderij/
vissoep. Als hoofdmaaltijd een lekkere lasagne met o.a. pittige
kaas en spinazie. Als afsluiter een sinaasappel/mangosoepje met
mascarpone, ons favoriete toetje. En dit is dus maar een deel van
de culinaire inspanningen! En tenslotte koffie met likeur en tot ver
na middernacht hebben we gezellig zitten kletsen. Voor ons was
het jaren geleden dat we meegedaan hebben, ik denk dat we
volgend jaar graag weer aanhaken!
Tineke Tiemes.

Running Dinner Sr 2
We hebben ook dit jaar weer genoten van de gastvrijheid op de
diverse adressen, de gezelligheid met elkaar en natuurlijk ook de
lekkernijen die ons op de locaties werden gepresenteerd.
Nadat wij vorig jaar een hoofdgerecht verzorgden was dit jaar
het voorgerecht aan de beurt. Om 19.30uur hieven we het glas
met Tineke, Johan, Gonny, Jetty en Martin en na een korte borrel
schoven we aan tafel voor de eerste gang.
Een uurtje later liepen we onder onze paraplu's naar een volgend
adres, voor ons was dat bij Jeltje en Hans, maar ook Jetty en
Martin en Hans waren gastheer- en vrouw voor deze gang.
Na het nagerecht kwamen we allemaal samen bij Ineke en Henk
om zeer voldaan en tevreden deze geslaagde avond met elkaar
af te sluiten.
Als het even kan doen we volgend jaar ook weer mee......mis
schien kan het dan een uurtje eerder beginnen??
Diederik en Anneke
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Tussenstand De Pas

Donkere dagen

Afgelopen april heeft de gemeenteraad van
Overbetuwe de aangepaste Ontwikkelingsvisie
De Pas (gebied tussen Bemmelseweg - Groene
straat - Olympiasingel) definitief vastgesteld.
Wethouder Van Baal heeft tijdens de bespreking
van deze visie toegezegd de omwonenden in
tensief bij het verdere proces en de ontwikkeling
van De Pas te betrekken.

We zitten alweer in de
zogenaamde ‘donkere
dagen’. Een periode
waarin de avonden lan
ger worden en waarin
volgens de statistieken
relatief veel woningin
braken plaats vinden.

Volgens het bericht over De Pas op de gemeen
telijke website zou er na de zomervakantie con
tact opgenomen worden met buurtbewoners.
Dit bleef echter uit. Recent is door de buurtvere
niging contact opgenomen met de gemeente
Overbetuwe en is gesproken met de verantwoor
delijke proces-regisseur. Deze heeft aangege
ven dat er dit najaar gesprekken plaatsvinden
met projectontwikkelaars en Vivare om afspra
ken te maken over De Pas. Daarnaast vindt er
een selectie plaats van de partij die het be
stemminsplan zal gaan maken. De verwachting
is dat deze gesprekken dit jaar worden afgerond.
Vervolgens zal de inhoud aan de beurt komen,
hierbij zullen omwonenden betrokken worden en
zal hierover ook gecommuniceerd worden.

In de avonduren is er
vaak goed te zien waar
mensen niet thuis zijn.
Bijvoorbeeld door afwe
zigheid van verlichting
of een TV die niet aan is
en aan gordijnen die niet gesloten zijn. Voor een
inbreker dus ook zichtbaar waar hij wel en waar
hij niet ‘veilig’ kan inbreken. Veilig wonen is be
wust wonen.

De proces-regisseur gaf aan dat de plannen in
houdelijk niet gewijzigd zijn ten opzichte van
april: De ontwikkelingsvisie De Pas is leidend. Het
plan is nog steeds dat er gestart wordt met ca.
50 woningen aan de zijde van de Rijksweg
(West). Een tweede stap zal (vermoedelijk)
worden ca. 50 woningen aan de zijde van de
Heinz (Noord-Oost). De komende jaren zal door
bouwactiviteiten heen-en-weer de tussenruimte
worden bebouwd. De Pas zal uiteindelijk bestaan
uit ca. 400 woningen. De proces-regisseur gaf
aan dat gezien de voortgang vermoedelijk pas
in 2017 met de bouw zal worden gestart.
Door de proces-regisseur van de gemeente
Overbetuwe is toegezegd dat na de jaarwisse
ling contact opgenomen zal worden met de
buurtvereniging om omwonenden bij de verdere
ontwikkeling te betrekken.
De voortgang zal door de buurtvereniging actief
worden gevolgd en waar gewenst zullen in
spraak/bezwaarmogelijkheden 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.

U kunt zelf een steentje bijdra
gen aan de veiligheid in uw
wijk. Ook de politie zal hierop
extra inzetten met speciale/
dubbele surveillances waar
door ze sneller kunnen reage
ren op meldingen. Verdach
te situaties kunt u altijd door
bellen via 112.
een bericht van de wijkagent
Theo Overgoor

Oppas gevraagd
We zoeken nog jongeren die zo af
en toe willen oppassen bij kinderen
in de buurt.
Heb je belangstelling geef dan
even je naam en telefoonnummer
door via info@brienenshof.nl, Laat
even weten of je met deze gege
vens ook op onze website www.brienenshof.nl
vermeld wilt worden.
Gebruik eventueel het telefoonnummer van je
ouders inplaats van je eigen mobielnummer.
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