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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
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 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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0481 374348
0481 377730
0481 374019
0481 372124
06 83006515

Buurtvereniging

Brienenshof
Voorwoord
Beste buurtgenoten

Het zal je maar gebeuren. De loterij aan de deur die
komt vertellen dat je een nieuwe auto hebt gewon
nen. Het overkwam een van onze buurtgenoten. Ik
zag vanuit mijn raam cameramensen shots maken
van de geluksvogel bij haar ‘gouden’ auto met ken
tekenplaat van de bankgiroloterij. Ikzelf kreeg die dag
10 euro bijgeschreven door de staatsloterij. Verschil
moet er zijn.
Een week eerder viel onze hele buurt in de prijzen.
Onze carnavalsgroep wist de publieksprijs en de
tweede prijs van de jury in de wacht te slepen. Een
geweldige prestatie! Wat was ik weer trots op onze
buurtvereniging: zoveel creativiteit en zulke fantasti
sche kostuums gemaakt van groene PMD-zakken.
Weken leven in een huis dat steeds meer op een
vuilnisbelt begon te lijken, waren uiteindelijk de moei
te waard. Ik had eerlijk gezegd gehoopt en verwacht
dat we dit jaar ook de hoofdprijs van de jury in de
wacht konden slepen. Maar ja, soms gaan anderen
daarmee aan de haal!

Peter van Griensven
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De Paashaas komt
Rommelmarkt
Buurtfeest 2017
Pubquizteam
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Rondleiding Ruimte voor de Waal
Pot met geld
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ALV/Nieuwjaarsborrel goed
bezocht
Toekomst buurtvereniging
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Carnavalsoptocht 2017
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Weinig nieuws De Pas
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De paashaas komt!
Zaterdagmiddag 15 april komt de
paashaas weer naar de Brienenshof!
Vind je het leuk om eieren te zoe
ken en leuke spelletjes te doen?

Buurtfeest 2017
Beste buren, let op!
Zaterdag 1 juli 2017 Buurtfeest De Brienenshof,
voor alle bewoners van onze wijk!

Meld je snel
aan!
In ieder geval voor 5 april, bij
linda.teunissen@xs4all.nl.
Na aanmelding ontvang je nadere
informatie over de paasmiddag.
De paashaas hoopt jullie allemaal weer te zien!!

Rommelmarkt

Heb je leuke ideeën voor activiteiten (voor jong
en oud), een thema, sport/spel, vermaak of
eten/drinken, ook als je mee wilt helpen bij het
organiseren, meld je aan! Zowel jong als oud is
welkom om een bijdrage te leveren. Laten we er
samen een gezellige dag van maken!
Aanmelden: Info@brienenshof.nl of bij Wilma
Hoekstra whoekstraloeffen@live.nl / 06-24424067.

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.
De rommelmarkt levert telkens weer een welko
me bijdrage aan de kas van onze buurtvereni
ging. Met het geld dat we ophalen kunnen we
weer leuke activiteiten organiseren. Daarom
gaan we ook dit jaar weer een rommelmarkt
organiseren en wel op zaterdag 13 mei.
Gaat u binnenkort het huis of de schuur oprui
men en wilt u uw (bruikbare) spulletjes (geen
grote meubels) kwijt voor het goede doel neem
dan contact op met Peter van Griensven,
Brienenshofsingel 16, tel. 0481 840857.
Ook kunnen we weer helpende handen gebrui
ken bij de voorbereiding of tijdens de dag zelf.
Laat het even weten als je mee wil doen en bel
Peter of mail naar info@brienenshof.nl
4

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.

Battle Brienenshof-Eshof
De pubquiz/battle met de Eshof zal waarschijnlijk
na de zomer plaatsvinden. Meer informatie in
een volgende buurtkrant en op onze website.

Rondleiding Ruimte voor de Waal
(Lent) op 23 april
Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds
meer water te verwerken krijgen. Om overstro
mingen te voorkomen, is de rijksoverheid het
programma ‘Ruimte voor de Rivier’ gestart.
Hierin wordt op meer dan 30 plaatsen gewerkt
aan meer ruimte voor de rivieren in Nederland.
Ruimte voor de Waal bij Nijmegen maakt hier
onderdeel vanuit. De Waal maakt bij Nijmegen
een scherpe bocht en vernauwt zich hier boven
dien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en
1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor
bij hoogwater kan overstromen. Om de bewo
ners te beschermen tegen de kracht van het
water, waren maatregelen nodig. De afgelopen
jaren is de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter
landinwaarts verlegt en is er een nevengeul voor
de Waal gemaakt. Deze nevengeul biedt bij
hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer,
zodat minder opstuwing optreedt. Hierdoor is
een langgerekt eiland in de Waal ontstaan,
tussen de historische binnenstad en het nieuwe
stadsdeel Waalsprong. Het eiland en de neven
geul vormen samen een uniek rivierpark, dat
wordt ingericht met een mix van water en natuur,
recreatie en stedelijke activiteiten. Voor meer
achtergrond informatie zie ook de website
www.ruimtevoordewaal.nl.

Buurtgenote Claudine Brand, werkzaam bij de
gemeente Nijmegen, heeft aangeboden een
rondleiding te verzorgen in dit nieuw ontwikkelde
gebied. Op zondagochtend 23 april neemt zij
ons mee op een fietstocht door dit gebied. We
starten om 10.30 uur in Lent (exacte locatie
volgt nog) en sluiten af met een gezamenlijk
drankje. (Reservedatum, bij slecht weer, is zon
dag 7 mei)
Wil je meer horen en zien over dit project
waarin veiligheid én versterking van de ruim
telijke kwaliteit verenigd zijn in een duurzame
oplossing? Meld je dan aan voor zondag
16 april bij Wilma Hoekstra,
whoekstraloeffen@live.nl / 06-24424067.

POT MET GELD !
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar?
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 jongeren 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!
Peter van Griensven
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ALV/Nieuwjaarsborrel goed bezocht
De algemene ledenvergadering met aansluitend de nieuwjaars
borrel van buurtvereniging Brienenshof was ook dit jaar weer goed
bezocht. In Café Bij Tante blikten we terug op 2016: een succes
vol jaar voor de buurtvereniging, met heel wat activiteiten en een
actieve betrokkenheid voor wat betreft de leefbaarheid. Maar het
bestuur wilde samen met de leden ook vooruitkijken. Hoe zorgen
we ervoor dat de buurtvereniging ook in de toekomst een dyna
mische club blijft met meerwaarde voor de buurt? Hieronder vindt
u een korte impressie van de discussie hierover. Vervolgens was
het tijd voor ontspanning, hoewel het nog een flinke puzzel was
om uit te vinden waar de foto’s uit de buurt nou precies waren
genomen. Het leverde in elk geval nog genoeg gesprekstof op
voor de borrel na afloop. Al met al een gezellige en geslaagde
avond!
Peter van Griensven

Toekomst buurtvereniging
Tijdens de nieuwjaarsborrel stonden we stil bij de
toekomst van onze buurtvereniging. Waarom?
Gaat het nu niet goed dan? In tegendeel, het
gaat harstikke goed met de buurt en de buurt
vereniging. Er komen echter in de toekomst een
paar zaken op ons pad, waar we niet omheen
kunnen en waar we nu alvast over na willen
denken, zodat de buurtvereniging ook in de
toekomst succesvol kan blijven. Hoe? Dat is een
vraag die het bestuur graag met u bespreekt.
Daarom hebben we meningen en ideeën van
de leden tijdens de ALV
gevraagd. Via briefjes
kon iedereen reageren
op drie stellingen en
daarbij passende ideeën
opperen. Drie toekom
stige zaken kwamen
aan de orde; De Pas (nieuwbouw rondom de
Brienenshof), de gevolgen van de participatie
samenleving voor de buurtvereniging en de
wijziging van de samenstelling van de generaties
in onze buurt.
Ten eerste De Pas. We hebben iedereen ge
vraagd om te reageren op de stelling; “De Pas is
onderdeel van de Brienenshof”. Veruit de meer
derheid was het met deze stelling eens. Nieuwe
bewoners van De Pas zouden ook lid moeten
kunnen worden van onze buurtvereniging en dus
deelnemen aan alle activiteiten. Er waren ook
meerdere ideeën richting een “house warming’’;
een activiteit om de nieuwe bewoners welkom
te heten en kennis te laten maken.
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Ten tweede de participatiesamenleving, waarin
we als buurt voor elkaar klaar staan. De stelling
was; "heeft de buurtvereniging een actieve rol in
de participatiesamenleving?”. Het antwoord
van de meerderheid was ja. De ideeën om dit te
bewerkstelligen liepen uiteen. Over het alge
meen was men van mening dat het belangrijk is
dat mensen elkaar kennen en dat activiteiten dit
ondersteunen. Daarbij werd vooral ook aan het
belang van netwerken rondom ouderen ge
dacht.
Ten derde de mogelijke wijziging in de samen
stelling van de verschillende generaties in onze
wijk. Door de verjonging en de vergrijzing zullen
we minder homogeen worden. De stelling luid
de: "Zijn meerdere generaties in de wijk een
verrijking of een bedreiging?" Het merendeel ziet
de generatiemix als een verrijking. De ideeën om
deze generaties tezamen te binden binnen de
buurt liepen uiteen van woonunits waar jong en
oud gezamenlijk wonen tot het juist niet gefor
ceerd willen integreren, maar specialiseren per
generatie.
Kortom een hele hoop goede ideeën, waar we
zeker mee verder kunnen. We hebben afgeslo
ten met een oproep aan iedereen om zich
vooral te bemoeien met de discussie over de
toekomst van onze vereniging. We moeten het
samen doen. Meld je dus als je zin hebt mee te
werken aan het future-proof maken van onze
buurtvereniging.
Peter Vink

Carnavalsoptocht 2017
Wij krijgen de zak en jullie ook !

Zondag 26 februari, 13.11 uur ging de optocht
van start. We wisten dit jaar met onze 6e deel
name van Brienenshof de publieksprijs binnen te
slepen en de tweede prijs bij de grote loopgroe
pen. Met zo’n 30 buurtgenoten, kinderen en
volwassenen gingen we op pad ter promotie van
de nieuwe afvalscheiding in groene PMD zakken.
Je kunt chic voor de dag komen in zo’n zak. De
foto’s spreken voor zich.
Er is hard gewerkt in de weken voorafgaand aan
de optocht om pakken en jurken te maken en
zelfs met enig kunst- en vliegwerk een aanhang
wagen te versieren.

De reacties van het publiek waren leuk en posi
tief en we genoten van het meelopen. De zak
kenrollers wisten het gedurende de hele optocht
vol te houden ‘zak te blijven rollen’ en ook was
er tijd voor een korte polonaise. Kortom, een
feestje om mee te lopen en voor herhaling vat
baar.
Marieke Mom namens

de zakkenvullers van Brienenshof
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Weinig nieuws De Pas
Half februari hebben alle bewoners van de Brienenshof, en ande
re omwonenden van het toekomstige ontwikkelingsgebied De
Pas, een informatiebrief gehad van de projectmanager van de
gemeente Overbetuwe. In deze brief is aangegeven dat de eerder
aangekondigde planning, om de eerste plannen voor de west
kant in het najaar van 2016 met de omwonenden te bespreken,
niet is gehaald. Als redenen zijn hiervoor gegeven dat het maken
van afspraken met de projectontwikkelaars meer tijd kosten dan
vooraf gedacht, o.a. vanwege de uitwerking van de Ontwikke
lingsvisie. Daarnaast is de fasering gewijzigd en zal de eerste
bouwfase aan de westkant 100 woningen betreffen (ipv 50).
Tenslotte geven nieuwe regionale afspraken over woningbouw in
de regio aanleiding voor de gemeente om de planning van het
project opnieuw te bekijken.
Er zal door de gemeente verder met de omwonenden in gesprek
worden gegaan, zodra op de genoemde punten meer duidelijk
heid bestaat. De verwachting is dat dit in de herfst van 2017 zal zijn.
Wilma Hoekstra

