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Brienenshof

Buurtvereniging

Kinderoppas nodig?
De volgende jon
geren hebben zich
opgegeven als
oppas, tegen een
nader overeen te
komen tarief.
Isis Besselink
06 51854294
Mirte Klein Onstenk06 52294187
Femke Molenaar 0481 377730
Thij Reith
0481 374019
Marthe Röling
0481 434599

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.

¨Iets wezenlijks voor mensen betekenen, dat is mijn drijfveer¨
Tessa Hendriks

Afscheid nemen van een overleden dierbare,
vraagt tijd en aandacht. Aster uitvaartzorg
helpt u, in alle rust, bij het vormgeven van
een uniek en passend afscheid.
Als kleinschalige en betrokken onderneming
zijn wij er voor ú, in een periode van rouw
en verlies. Sámen met u verzorgen we een
afscheid als een troostrijke herinnering.

Verhuur tent
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
Meer informatie bij Robert Reith, Groenestraat 6,
tel. 0481-374019
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Wilt u de mogelijkheden eens bespreken?
Bent u benieuwd naar de kosten van een
uitvaart? Wilt u uw wensen vastleggen zodat uw nabestaanden weten waar zij aan
toe zijn?
Neem dan gerust contact met ons op.
We denken graag met u mee en zijn dag en
nacht persoonlijk bereikbaar.

Aster uitvaartzorg
Stier 8
6662 CP Elst
Tel: 06 - 412 111 99
info@aster-uitvaartzorg.nl
www.aster-uitvaartzorg.nl

Buurtvereniging

Brienenshof
Voorwoord
Na mijn eerste jaar actief betrokken te zijn bij onze
buurtvereniging vind ik het erg mooi om te zien hoe
veel enthousiasme en energie er door een flink aantal
betrokkenen in de vereniging en onze prachtige wijk
gestoken wordt. Van jong tot oud. De grote groep
Pieten die onlangs nog in vol kostuum de kleintjes in
de buurt zo ongelofelijk blij maakten met hun bezoek,
de informatie-inwinning van de verschillende projec
ten die onze buurt raken zoals Project Woongebied
De Pas en Vitaal sportpark de Pas, en de verschillende
activiteiten gedurende het jaar, leuke maar ook zeker
nuttige activiteiten (AED-training), die goed voorbe
reid moeten worden. Dit alles moet uiteraard tevens
regelmatig en gestructureerd gecommuniceerd
worden met onze buurt via de buurtkrant, website en
overige kanalen.
Er wordt continue gekeken hoe we samen een mooi
ere en behulpzamere leefomgeving kunnen creëren.
Weten wie er naast je woont, waarvoor je elkaar hulp
kunt aanbieden, wat er speelt en gaat spelen in de
wijk, maar ook hoe we het prettigst voor iedereen
kunnen communiceren over de actuele zaken.
Ik kijk uit naar een nieuw jaar samenwerken met mijn
buren waarin een hoop staat te gebeuren. Mijn hoop
is dat we ook dit jaar een bijdrage kunnen leveren om
onze buurtgenoten nog beter met elkaar te verbin
den, want een goede buur is beter dan verre vriend!

Roel Korteman
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Oproep voor carnavalsoptocht
Discozwemmen
Pro Cycling 2019
Opschoondag 2019
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He jij daar
De Paashaas komt
Running Dinner Junior in
Halloweensferen
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Whisky Tasting
Winterfestijn Curling 2018
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Pubquizen bij het Winterfestijn
Sinterklaas en zijn pieten
Sint Maarten 2018

8

Ontwikkelingen De Pas
AED

Voorzitter
Peter Vink
Groenestraat 62
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
Roel Korteman
Groenestraat 60
Buurtvereniging Brienenshof
Brienenshofsingel 22
6662 MJ Elst (Gld)
tel. 0481-350810
info@brienenshof.nl
www.brienenshof.nl
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Oproep voor carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019
De afgelopen jaren hebben we al 6 keer met een loopgroep van
Brienenshof meegedaan met de carnavalsoptocht. Een aantal keren
hebben we een prijs gewonnen en dat is leuk, maar plezier staat
voorop. Wie wil er dit jaar meelopen met de carnavalsoptocht en
meehelpen met de uitwerking van een thema?
Ideeën en ook hulp bij het voorbereiden van de optocht van komend
jaar zijn welkom. Laat het weten en stuur een e-mail naar info@brie
nenshof.nl

Discozwemmen met buurtkinderen

Opschoondag 2019

Wie doet er mee? Elke
vrijdag is er van 19.15-20.30
uur discozwemmen in
zwembad De Helster
voor kinderen met (mini
maal) zwemdiploma B.
Het lijkt ons leuk om met een groep buurtkin
deren te gaan discozwemmen op vrijdag
avond 8 februari. Meld je snel aan: info@brie
nenshof.nl

Pro Cycling 2019
Zaterdagochtend 23 maart 2019 is weer de
landelijke 'Opschoondag'.
Vorig jaar viel het mee met het zwerfafval in onze
wijk en we willen dat graag zo houden. Daarom
gaan we ook nu met jong en oud weer een
uurtje op pad om onze buurt op te ruimen en
daarna is er voor iedereen nog wat lekkers .
De Gemeente Overbetuwe stelt hulpmiddelen
zoals veiligheidshesjes, grijpers en vuilniszakken
beschikbaar. Neem voor alle zekerheid zelf een
Poets de fiets maar weer glimmend en controleer paar (werk)handschoenen o.i.d. mee.
even of de wielrenbroek van vorig jaar nog fat
soenlijk past na de afgelopen kerstmaaltijden, Meld je voor 9 maart aan op info@brienenshof.
want op zondag 14 april staat de volgende nl of bij Wilma Hoekstra 06 24424067.
Brienenshof Pro Cycling op de agenda. Om in Je ontvangt in maart bericht over plaats en tijd
de sfeer te komen gaan op de dag van de ge van verzamelen.
weldige voorjaarsklassieker Parijs – Roubaix om
10 uur ‘s ochtends wederom een gezellig maar Meedoen aan de opschoondag is gezellig, geeft
sportief rondje fietsen van ongeveer 50km. Uiter een goed gevoel én je krijgt er een schone straat
aard is er ruimte voor een koffiepauze om even voor terug. Doe mee!
bij te tanken.
Aanmelden via info@brienenshof.nl
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.… Ja jij. Jij die de feestjes van de buurtvereni
ging altijd zo leuk vond. Sinterklaas, de Paas
haas, het buurtfeest, Sint Maarten….als het kon
was je erbij. Maar nu ben je wat ouder en vind je
jezelf te groot voor dit soort feestjes. Prima, maar
de buurtvereniging is er ook voor jou. Daarom
stellen we €250 beschikbaar voor een leuke
activiteit voor jullie. MAARRRRR jullie zullen zelf
met een plan moeten komen. En tuurlijk willen we
jullie helpen. Bijvoorbeeld met het regelen van de
details of vervoer of weet ik wat. Onthoudt dus
goed dat jullie dit hele jaar de kans hebben om
een plan te bedenken om van die €250 iets leuks
te gaan doen.
Zou zonde zijn als jullie die kans laten liggen. Stuur je plan naar info@brienenshof.nl of neem
contact op met een van de bestuursleden.

De Paashaas komt

Running Dinner junior in
Halloweensferen
Zaterdagavond 27 oktober 2018

‘Beter 1 paaseitje in de hand dan 10 in de doos’
of zoiets…. Daarom komt op zaterdagmiddag
20 april de Paashaas weer naar Brienenshof!
Het programma is van ca.13:30 tot 15:30 uur.
Als je een mooie tekening maakt, kun je een
leuke prijs winnen. Zin in eieren
zoeken, leuke spelletjes en/of de
inmiddels beroemde competitie
ei-gooien (en –vangen)?
Meld je dan voor 1 april aan via
info@brienenshof.nl
Na aanmelding ontvang je meer
informatie over de paasmiddag.
De Paashaas hoopt jullie allemaal weer te zien!
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Gezellig en soms griezelig lekker’ kenmerkte de
sfeer en het eten van de deelnemers aan het
Running dinner junior. Hier en daar een spin op
het bord een grafzerk in je toetje maar vooral
praten, eten, pendelen tussen de verschillende
adressen vormden de basis van de avond.
Het was een leuke avond; ‘ gezellig en soms
griezelig lekker’. Het duurt nog even voor het eind
oktober is maar welke kinderen durven er dit jaar
mee te doen?
Marieke
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Whisky tasting

Winterfestijn Curling 2018

7 mannen, 35 fles
sen whisky. Recept
voor een gezellige
avond. Zonder gek
heid, er zijn 5 ver
schillende single malt
whisky’s geproefd
volgens onderstaande smakenmatrix:
- Stevig & Rokerig; Doorgaans intens en krach
tig met sterke rooksmaak.
- Vol & Rond; Volle whisky’s met diepe, zoete
aroma’s. Gedroogde vruchten en noten, zelfs
sherrytonen.
- Licht & Bloemig; Knisperend en aromatisch.
Heerlijk als aperitief, met een pure, frisse na
smaak.
- Fruitig & Kruidig; Enigszins stevig. Zacht fruit en
honing. Goede balans tussen zoet en kruidig.
4 whisky’s, ver
spreid over de ma
trix, waarbij de vijf
de whisky in het
middelpunt van de
matrix zit. Hierdoor
wordt er een grove
indruk gegeven van de verschillende soorten
whisky’s, waardoor er een beeld gevormd wordt
van waar jouw eigen smaakvoorkeuren liggen.
Erg leuk voor als je de volgende keer in de
drankenhandel staat te turen naar al die mooie
flessen, maar eigenlijk geen idee hebt van welke
fles je het meest zal genieten binnen jouw bud
get. De restanten van de kleine proefflesjes zijn
door de deelnemers mee naar huis genomen,
waardoor de tasting thuis nog eens rustig over
gedaan kan worden. Daarbij was het natuurlijk
erg leuk om op deze bijzondere manier weer een
aantal nieuwe buurtgenoten te leren kennen.

Voor het derde jaar op rij hebben namens Brie
nenshof weer twee teams gestreden om de titel
Curlingkampioen Overbetuwe 2018-2019. Op 27
december traden een Harriët Freezerlaanteam
(The Blizzards) bestaande uit Ralph, Benita, Jan
en Gila en een gemixt team (Brienenshof on ice)
bestaande uit Vincent, Peter, Inge en Wilma aan.
Beide teams moesten er even inkomen, het is
toch elk jaar weer wennen, zeker nu er dit jaar
nieuwe curling-‘stenen’ waren.
Typerend voor curling is de bezem. Door de
bezem snel en met druk over de baan te vegen,
zou er wrijving moeten
ontstaan en blijft je
steen zo lang mogelijk in
beweging. Althans dat
is de gedachte, in de
praktijk blijkt dat niet he
lemaal zo te werken, tenminste niet bij
ons… Maar mogelijk is het een gebrek
aan techniek. Aan inzet ontbrak het in
ieder geval niet.
Het doel is om zoveel mogelijk stenen van je team
zo dicht mogelijk bij het centrum van de cirkels
op de ijsbaan te brengen. Lukt het je team om
de steen binnen de cirkel het dichtst bij het
centrum te brengen? Dan wint je team.

De beide teams hebben die avond drie gezellige
partijtjes gespeeld en tussendoor even lekker
opgewarmd in het Winterfestijn-café met een
Dit was niet mogelijk geweest zonder mijn colle warme chocolademelk, glühwein of biertje.
ga (geen buurtgenoot) die de tasting heeft ge Omdat we in dezelfde poule waren ingedeeld,
organiseerd en vanuit zijn enthousiasme voor mochten we ook een partijtje tegen elkaar. De
uitslag zijn we inmiddels al weer vergeten, en
een onvergetelijke avond heeft gezorgd.
helaas waren we dit jaar ook weer net niet goed
genoeg om door te gaan naar de halve finales,
Roel
maar het was wederom een gezellige avond!
Volgend jaar weer?
Wilma
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Pubquizen bij het winterfestijn

Sint Maarten 2018

Brienenshof was goed
vertegenwoordigd met
twee buurtteams die
meededen aan de pub
quiz bij het Winterfestijn
naast de schaatsbaan
op 20 december. In te
genstelling tot vorig jaar
(tweede plek) vielen we
dit jaar niet in de prijzen
maar toch best een
prestatie dat we wisten
hoe de ontlasting van
een civetkat eruit zag en de mooie ogen van
Stormy Daniels (er is geen causaal verband
tussen die twee).
Door het jaar heen zijn er ook pubquizen maar
dan Bij Tante. Af en toe doen we met een
buurtteam mee. Wil je ook een keer meedoen?
Stuur dan een e-mailtje naar info@brienenshof.nl
Marieke

Sinterklaas en zijn pieten
Sinterklaas lijkt ondertus
sen een beladen term
geworden. Gelukkig is
dit in de Brienenshof niet
het geval. Een oud con
cept werkt fantastisch.
Sinterklaas is zelf erg
druk, maar zijn junior
pieten hebben zeker tijd voor de kleintjes in de
buurt. Een grote groep pieten trekt langs meer
dere huizen met een zak pepernoten en cadeau
tjes. De kinderen zijn verrast, maar zingen uit volle
borst en de pieten doen vrolijk mee. Hoe mooi
kan het zijn. We gaan er van uit dat de pieten
volgend jaar weer langs komen. De kinderen uit
de buurt wachten ze vol verwachting op....

Ter voorbereiding van Sint Maarten vond op za
terdag 10 november de jaarlijkse knutselmiddag
plaats. De grote voorraad knutselspullen van de
buurtvereniging werd bij Van Dijk uit de opslag
gehaald en uitgestald in wijkcentrum De Kruisak
kers. Door vijftien buurtkinderen is er druk geknipt,
geplakt, geschilderd, getekend en gestickerd,
zodat iedereen aan het eind van de middag met
een mooie en bijzondere lampion huiswaarts
keerde.
In de week voorafgaand aan Sint Maarten ont
stond het idee om van de middag ook gebruik
te maken als ruilmiddag voor de Jumbo-plaatjes:
Groeten uit Elst. Dit werd een verrassend succes!
Onder het genot van een kopje koffie of thee en
iets lekkers werd er door zo’n 30 buurtgenoten
druk geruild en lijstjes afgestreept en ging ieder
een naar huis met een (bijna) vol boek.
Op zondag 11 no
vember was het
vervolgens echt Sint
Maarten. Aan het
begin van de avond
zijn ongeveer 30
kinderen op pad
gegaan in de wijk
om buurtgenoten
toe te zingen en
wat lekkers op te
halen. Ter afsluiting
van de avond is er
nog rond de vuur
korf genoten van
marshmallows, wa
rme chocolademelk
en glühwein (voor de ouders). Ondanks de
lichte regen was het wederom een gezellige
avond!
Wilma

Peter
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Ontwikkelingen De Pas
Op dit moment zijn twee ontwikkelingen ten
aanzien van De Pas gaande. De woningbouw
plannen De Pas en de ontwikkeling van sportpark
De Pas tot een Vitaal Sportpark.
Over het woningbouwproject is geen ander
nieuws dan de informatie in de brief van de ge
meente afgelopen najaar. Er is een (vertrouwe
lijke) intentieovereenkomst getekend met de
marktpartijen BPD en Amvest. Samen met deze
partijen wordt nu gewerkt aan het planproces
en zodra daar meer duidelijkheid over is worden
omwonenden uitgenodigd voor een bijeen
komst waar deze plannen worden toegelicht.
Om van Sportpark De Pas een Vitaal Sportpark
te maken is afgelopen najaar een concept be
stemminsplanwijziging vastgesteld. Hierop is
door de buurtvereniging een zienswijze inge
diend met als belangrijkste punten de verkeers
veiligheid voor fietsers (oversteek Olympiasingel
en verkeersstromen op het park) en de grote
verkeers- en parkeerdrukte op de zaterdagoch
tend wat leidt tot gevaarlijke situaties en voor de
toekomst mogelijke overlast. Hierop zijn we door
de gemeente uitgenodigd en kregen we een
toelichting op het voorontwerp bestemmings
plan. Tijdens dit gesprek is tevens toegelicht hoe
getracht gaat worden bezoekers te stimuleren
om met de fiets te komen en uitspelende teams
niet op het sportpark te laten verzamelen. Ook
zijn we uitgenodigd voor de presentatie van de
plannen voor het sportpark aan de leden van de
werkgroepen die bij de ontwikkelingen zijn be
trokken. Tenslotte heeft de gemeente naar
aanleiding van onze zienswijze en die van de
Fietsersbond een onderzoek laten uitvoeren
naar de veiligheidssituatie voor fietsen op en
naar het sportpark.
De voorgenomen plannen bieden een mooi
sportpark nabij onze wijk met naast de vertrouw
de verenigingen ook meer mogelijkheden voor
niet-verenigingsgebonden recreatie. Zo zullen er
een hardloopparcours, fitnestoestellen, jonge
renontmoetingsplek, speelgelegenheid voor
kinderen en een vrij beschikbaar sportveld wor
den gerealiseerd.
Inmiddels is er ook bericht ontvangen van de
gemeente op de ingediende zienswijze. Naar
aanleiding van o.a. de zienswijze vanuit de
buurtvereniging en het verkeersveiligheidson
derzoek zal de inrichting van het park worden
gewijzigd om de routing voor fietsen veiliger en
overzichtelijker te maken. In februari zal in de
gemeenteraad worden gesproken over het be

stemmingsplan en vervolgens zal dit ter besluit
vorming aan de gemeenteraad worden voorge
legd. De werkzaamheden op het sportpark zul
len, als alles verloopt volgens planning, in de
zomerstop 2019 starten en het streven is medio
2020 de werkzaamheden af te ronden.
Wilma

AED
Sinds afgelopen zomer hangt er weer
een AED in onze buurt. De AED hangt
bij de Brienenshofsingel 28, nabij het
bruggetje. Na een oproep in de buurt
hebben tien enthousiaste buurtgeno
ten op een zaterdagochtend begin
december een AED- en reanimatiecur
sus gevolgd bij de EHBO-vereniging Elst.
Tijdens deze ochtend zijn de deelnemers voor
gelicht over de signalen van hartfalen (en de
verschillen bij mannen en vrouwen), de melding
bij 112 en de behandeling van de melding door
de meldkamer. Daarnaast is er veel geoefend
met reanimeren, de plaatsing en bediening van
de AED en hoe te reageren bij verstikking
(Heimlichgreep) en de stabiele zijligging.
Naast dat het een zeer leerzame ochtend was,
was het gezel
lig en leuk om
nieuwe buurt
genoten te leren
kennen.
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers
een certificaat ontvangen en hebben zij zich
aangemeld als burgerhulpverlener bij Hartslag
Nu. Als burgerhulpverlener kan je opgeroepen
worden door de meldkamer bij meldingen voor
de AED-inzet in je omgeving om hulp te verlenen.
De deelnemers aan de cursus zullen eind van
het jaar worden uitgenodigd voor een herha
lingsles, zodat kennis en kunde ook actueel blijft.
Ben je zelf EHBO-opgeleid en wil je ook burger
hulpverlener worden, meld je aan bij HartslagNu.
Hoe meer burgerhulpverleners hoe beter!
Heb je ook interesse in de AED- en reanimatie
cursus, neem dan contact op via info@brienens
hof.nl, dan kunnen we kijken of we nog een
cursusochtend kunnen organiseren voor de
Brienenshof. Of neem direct contact op met
EHBO-vereniging Elst.
En we blijven hopen dat inzet van de AED niet
nodig is….
Wilma

