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Brienenshof

Buurtvereniging

Kinderoppas nodig?
De volgende jon
geren hebben zich
opgegeven als
oppas, tegen een
nader overeen te
komen tarief.
Mirte Klein Onstenk06 52294187
Pip Heldoorn
0481 374348
Femke Molenaar 0481 377730
Thij Reith
0481 374019
Wike Roelofs
0481 372124
Marthe Röling
06 83006515

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 gehuurde 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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Buurtvereniging

Brienenshof
Voorwoord
Of ik een pitch wilde houden bij het bruggetje op de
Brienenshofsingel. De bewoners van de straat hielden
een bijeenkomst ter ere van het feit dat de huizen daar
25 jaar geleden zijn gebouwd. Ik mocht als voorzitter
van de buurtvereniging de mensen in 2 minuten pro
beren te overtuigen lid te worden van de club. Uiter
aard, antwoordde ik, geen brug te ver voor het hoge
re doel.
Maar eigenlijk vind ik zo’n pitch maar een onding. Hoe
leg je in zo’n korte tijd het belang en de noodzaak van
een buurtvereniging uit? Ik kan daar wel een half uur
over praten. Hoe mooi het is om samen met buurtge
noten dingen te ondernemen; hoe belangrijk het is
dat de buurtvereniging de belangen van de wijk bij
de gemeente behartigt en informatie over ontwikke
lingen in en rond de buurt met de leden deelt ….. Ik
zei al, zo kan ik nog wel even doorgaan.
Gelukkig hoefde ik weinig mensen in die 2 minuten te
overtuigen; bijna alle aanwezigen waren al lid! En ik
hoop dat die enkeling die nog geen lid is zich snel bij
ons zal aansluiten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld nog
mee naar de escape-room, een activiteit die voor dit
najaar staat gepland. Met hulp van buurtgenoten
problemen oplossen en op een plezierige manier
samen een klus klaren. Dat lijkt me wel een mooie
manier om te ervaren waar een buurtvereniging voor
staat.

Peter van Griensven
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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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Wil jij eens met je buren een echte
uitdaging aangaan?
Grijp dan nu je kans! Op zondagmiddag
29 oktober gaan we proberen te ontsnappen
uit een escape-room!
Wat is een escape-room? In een escape room
word je (samen met an
dere deelnemers) op
gesloten. De deur gaat
op slot en jij moet,
samen met de anderen,
zo snel mogelijk uit de
ruimte ontsnappen. Mee
stal is dit binnen 60 mi
nuten. Eenmaal binnen
kan je door het oplossen van puzzels en raadsels
en het opvolgen van cryptische aanwijzingen,
stapje voor stapje richting de uiteindelijke oplos
sing komen om de deur van binnenuit te kunnen
open.
Slaag je daar binnen de gestelde tijd in? Gefeli
citeerd! Dan heb je de escape-room weten op
te lossen. (Zoniet, dan heb je pech ;-) )
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal
een escaperoom worden gekozen in de omge
ving. Tips zijn welkom! Eigen bijdrage is 7,50 euro
pp.

Pubquiz-team
Regelmatig doen we met een of
meer teams mee aan een open
pubquiz-avond in Café Bij Tante.
Deze avonden zijn heel gezellig,
hoewel de eerste plaats er lang niet
altijd in zit.
Gemiddeld tweemaal per maand is er op een
vrijdagavond (v.a. 20.30 uur) een pubquiz tussen
ca. 14 teams (elk met 3-6 deelnemers). Kosten
€ 2,50 per persoon. Zie ook www.bijtante.nl.
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 met een team kunnen
deelnemen.

Laatste kans op pot met geld !
In onze eerste buurtkrant van dit jaar plaatsten
we deze oproep.

Ben jij tussen de
12 en 18 jaar?
1-dag-niet 2017
Op vrijdag 27 oktober 2017 vindt
de vierde landelijke actiedag
tegen woninginbraken plaats.
Tijdens 1-dag-niet roepen we ge
zamenlijk inbrekers een halt toe.
Ook dit jaar wordt er vanuit het
wijkplatform Elst Oost, in samenwerking met de
politie en gemeente Overbetuwe aandacht
besteed aan 1-dag-niet. Er wordt in de middag
en/of avond een ronde gemaakt in de wijk op
zoek naar onveilige of inbraakgevoelige situa
ties. De betreffende eigenaren en bewoners
worden dan persoonlijk of via witte voetjes en
een preventie advies geïnformeerd. We gaan
ervoor dat er één dag in het jaar geen woning
inbraken zijn: 1-dag-niet!
Wil je mee doen? Meld je aan bij Wilma Hoekstra,
whoekstraloeffen@live.nl / 06-24424067
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Vind jij het leuk om samen met leeftijdsgenoten
iets te organiseren?
Wil jij een pot met geld om dat te realiseren?
Dan heb ik goed nieuws!
De buurtvereniging stelt 250 euro beschikbaar
voor een goed plan voor een activiteit van jon
geren tussen de 12 en 18 jaar. Heb jij, samen met
vrienden, bekenden uit de buurt daar wel oren
naar, neem dan contact op met iemand van het
bestuur. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Nu dus een laatste kans! Na 1 dec. 2017
vervalt de pot als er dan geen concreet plan
is met activiteit/tijd/plaats en kosten.
Peter van Griensven

Running Dinner Junior
Ook dit jaar organise
ren we weer een Run
ning Dinner Junior
Halloween voor alle
kinderen in de Brien
enshof!

Zaterdag 28 oktober is het eng, gek, leuk en
natuurlijk lekker!
Vind je het leuk een gerecht te maken voor je
buurtgenootjes en daarbij ook te griezelen, geef
je dan op!
Dit jaar zouden we het leuk vinden als je je kleedt,
zoals dat bij Halloween hoort. Dus zet een enge
heksenhoed op of draag een cool gewaad; alles
mag!
Geef je snel op, in ieder geval voor 20 oktober,
bij linda.teunissen@xs4all.nl.

Met griezelige groet!!

Hoor wie klopt daar kinderen?

Sint Maarten
“Elf november is de dag,
dat mijn lichtje, dat mijn
lichtje. Elf november is
de dag, dat mijn lichtje
branden mag”

Het is inmiddels traditie in de Brienenshof: de
lampionnentocht van Sint Maarten! Dus die laten
ook dit jaar niet aan ons voorbij gaan. Zeker nu
11 november een zaterdag is!
Op zaterdagmiddag 11 november gaan we de
lampionnen knutselen bij De Kruisakkers van
14:30-16:30 uur. 's Avonds verzamelen we om
18:30 uur op de hoek Caro van Eijcklaan / Brie
nenshofsingel om voor onze buren te zingen en
natuurlijk lekkers op te halen.
Rond 19:15/19:30 uur gaan we bij de familie
Hoekstra, Caro van Eijcklaan 1, gezellig warme
chocolademelk en glühwein te drinken en
marshmallows roosteren rond de vuurkorf!
Kom je ook? Geef je dan op voor 1 november
bij Wilma Hoekstra, whoekstraloeffen@live.nl.
Graag aangeven of je komt knutselen en/of
meeloopt in de lampionnentocht. Meedoen is
gratis voor leden, niet-leden betalen € 3,00 p.p.
Buurtgenoten, als je het leuk vindt dat de kinde
ren bij je langs komen op 11 november, zet een
lichtje/kaarsje voor het raam/bij de deur!

Vanaf 18 november is ie in het land: Sinterklaas!
Vanaf die tijd rijdt Sint over de daken met zijn
schimmel Amerigo. Op vrijdag 1 december komt
er een delegatie Pieten naar Brienenshof en zij
komt graag bij de kinderen op bezoek (die nog
in mij geloven).
Laat even weten of je het leuk vindt als mijn beste
Pieten je met een bezoek vereren. Graag horen
we de naam/namen van het kind, de leeftijd en
enkele wetenswaardigheden.
Aanmelden: info@brienenshof.nl. Uiterlijk
20 november ontvangen we graag reactie.
We zullen nog een tijdsschema sturen. Als een
bepaalde tijd niet schikt, horen we het graag.
Sint en de buurtpieten.

5

Buurtfeest: somber weer, vrolijke gezichten
Bij het buurtfeest denk je aan zon, lekker eten, waterspelletjes en
een lange zomeravond. Helaas waren de weersvoorspellingen
anders en zou het extreem koud en nat worden. Op de woensdag
voor het feest met het bestuur alle voorspellingssites bekeken. Wat
te doen??? We besloten het feest door te laten gaan, want tsja
verzetten is ook zo wat en de kids vinden luchtkussen ook leuk als
ze nat zijn.
Gelukkig bleken de weergoden ons gunstig gezind. Tuurlijk had
den we wat spetters en bleek dat een natte stormbaan inderdaad
veel leuker is dan een droge, maar we hebben zowaar de zon
gezien. Het idee was om de American party van vorig jaar te
combineren met attracties voor de jeugd. Dit werkte prima, want
heel wat kinderen hebben zich helemaal uitgeleefd en het eten
kwam weer van overal uit de buurt aan. Het was erg leuk dat er
weer nieuwe gezichten waren en mooi dat we elkaar zo weer beter
leren kennen. Eén van de hoogtepunten was een ouderwerts
partijtje voetbal tussen de jeugd en de volwassenen, waarbij de
volwassenen uiteraard niet te kloppen bleken.
Kortom een erg geslaagd buurtfeest. Tuurlijk is het nog leuker als
er nog meer mensen komen, dus we hopen dat jullie volgend jaar
allemaal van de partij zijn.

En ben je dit kwijt?
Je kunt het ophalen bij Wilma Hoekstra.
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Nieuwe wijkagent

Een brug verder

Jessica Pluim is vanaf 15 juli
onze wijkagent. Zij heeft de
werkzaamheden overgenoi
men van Theo Overgoor.
Jessica was voorheen wijk
agent in Rozendaal en Velp.
Zij is bereikbaar via e-mail
JessicaPluim@politie.nl of via
0900-8844.

WhatsAppgroep Buurtpreventie
Brienenshof Oost
25 jaar geleden werden door het Bouwfonds
onze 24 woningen (4 blokken van 6) aan de
Brienenshofsingel opgeleverd. We vonden dat
een mooie aanleiding om met de bewoners van
het eerste uur én met de nieuwe bewoners
(weer) kennis te maken en bij te praten.
10 September organiseerden we een informeel
‘straatfeest’ op het nu blauwe bruggetje.
Enkele hofsingelaars ver
zorgden een korte pitch.
Er waren 36 volwasse
nen en 5 kinderen aan
wezig. Ieder nam eigen
drankjes mee en ver
schillende bewoners zorg
den voor lekkere hapjes.
We kijken terug op een
geslaagd straatfeest. We
hebben elkaar in een
ongedwongen sfeer beter
leren kennen en bijgepraat. Daarom een herha
ling waard! Over een jaartje?.
We hebben tijdens de borrel besproken om een
lijst met huisnummers, namen en bereikbaarheid
te maken. Verder is er gesproken over het over
schilderen van het bruggetje, burenhulp, een
straatbibliotheek en re-animatie cursussen. Ver
volgacties zijn/worden uitgezet.

Sinds september 2015 is er een WhatsApp-buurt
groep (Brienenshof Oost) actief in de Brienenshof
om onze wijk veiliger te maken. Inmiddels zijn er
94 bewoners uit de wijk Brienenshof lid van deze
groep. Via deze app kunnen we elkaar attent
maken op verdachte situaties (afwijkend ge
drag) in de buurt. Zo kunnen we met elkaar een
oogje in het zeil houden en sneller verdachte
situaties melden bij de politie.
Om dit ook naar bui
ten toe kenbaar te
maken heeft de ge
meente Overbetuwe
afgelopen septem
ber op verzoek op de toegangswegen naar de
Brienenshof en Stationsbuurt WhatsApp-buurt
preventie bordjes geplaatst.
Ook meedoen aan de WhatsApp-groep? Stuur
een e-mail naar info@brienenshof.nl of een sms
naar 06-10299092. Vermeld je naam en straat
met huisnummer en natuurlijk je 06- nummer. Zie
www.brienenshof.nl voor de spelregels en ver
oorzaak geen overlast door oneigenlijk gebruik
van de app.

AGENDA

Wim Roelofs, Henny van der Veen en Martin Luikinga
-

Pubquiz
Actie 1dag Niet
Running Dinner Junior
Escape-room
Sint Maarten
Sinterklaas
Curling Winterfestijn

13 en 20 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
11 november
1 december
december

