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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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Voorwoord
Jarenlang mocht ik op deze plek een stukje schrijven
in de buurtkrant. Een soort ongeschreven privilege van
de voorzitter. Dit wordt de laatste van mijn hand. Ik
draag het stokje over. Met pijn in het hart, maar ook
in de wetenschap dat de buurtvereniging weer op
een stevig fundament staat. Met vereende krachten
is een bloeiende vereniging opgebouwd waar veel
mensen plezier aan beleven. Iedereen die daar een
steentje aan bijgedragen heeft heel, heel hartelijk
bedankt.
In januari staat weer een nieuwjaarsborrel en Algeme
ne Ledenvergadering gepland. Ik hoop u daar te
treffen om te proosten op een mooi nieuw jaar, voor
u én voor de buurtvereniging.

Peter van Griensven

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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Jaarverslag 2017
Beste buurtgenoten,

Op zondagmiddag 21 januari 2018 vindt in café
Bij Tante de Nieuwjaarsborrel en Algemene le
denvergadering plaats. Aanvang 15,00 uur.
Eindtijd 18,00 uur.

Kom met ons toosten op het nieuwe jaar!

Tijdens de ALV zal het bestuur verantwoording
afleggen over de activiteiten en financiën van
2017.
Daarnaast is er gelegenheid voor jong en oud
om samen spelletjes te doen onder het genot
van een hapje en een drankje.

2017 loopt ten eind als dit jaarverslag wordt ge
schreven. Een korte terugblik leert dat er dit jaar
weer heel wat is gebeurd. Gemiddeld vond er
per maand wel één activiteit plaats, waar we als
buurtgenoten de kans kregen elkaar te ontmoe
ten. Dat is voor de sociale cohesie in een wijk van
onschatbare waarde en ik wil iedereen die daar
op de een of andere manier een steentje aan
heeft bijgedragen dan ook van harte bedanken.
Ook dit jaar was er een mix van beproefde re
cepten en nieuwe activiteiten.
Tot de laatste categorie behoorde het bezoekje
aan de escaperoom in Arnhem. Samen met
buurtgenoten puzzelen naar de uitgang; zeker
voor herhaling vatbaar. Beproefd, maar ieder
jaar toch weer bijzonder, was de deelname van
onze buurtvereniging aan de carnavalsoptocht.
Met als bekroning de publieksprijs! Een prestatie
waar we als buurtvereniging best trots op mogen
zijn, want de concurrentie is groot.
Het viel me op dat ik bij de verschillende activi
teiten vele nieuwe gezichten zag. Een goed
teken. De buurt blijft zich vernieuwen en ook het
ledenbestand. Toch bleef het ledenaantal onge
wijzigd: 10 gezinnen erbij, maar ook (voorname
lijk vanwege verhuizingen) 10 huishoudens in de
min. Hopelijk laat 2018 weer een stijging zien,
want hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Martin, onze penningmeester heeft de financiën
nog altijd prima op orde. Er is een mooie buffer
opgebouwd, dus de buurtvereniging kan een
stootje hebben. Er is ruimte voor nieuwe initiatie
ven. Ik zelf zal dat met belangstelling gaan vol
gen vanaf de zijlijn. Ook Linda heeft aangegeven
dat zij in 2018 gaat stoppen. Dank je wel Linda
voor je inzet de afgelopen jaren! Gelukkig heeft
Roel zich inmiddels als nieuw bestuurslid gemeld,
maar ook hierbij geldt: hoe meer zielen…. Dus
meldt u aan om samen met de huidige bestuurs
leden: Martin, Peter, Marieke en Wilma van 2018
wederom een mooi jaar te maken voor de
buurtvereniging!

Wel even aanmelden op info@brienenshof.nl
of telefoon 0481-350810 voor 12 januari en
geef aan met hoeveel volwassenen en kinde Een voorspoedig 2018 in onze prachtige wijk.
ren je komt.
Graag zien we jullie allemaal op 21 januari.
Tot dan.
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Peter van Griensven

Carnavalsoptocht 2018

Opschoondag 2018

Doe mee! Zondag 11 februari.
In 2018 willen we voor de 7e keer meelopen
in de carnavalsoptocht. Hoe zullen we dit jaar
gaan?

Zaterdagochtend 24 maart 2018 is weer de
landelijke 'Opschoondag'.

Vorig jaar haalden we met onze groep "Wij krigen
de zak en jullie ook" de publieksprijs en de 2e
prijs bij de grote loopgroepen. De beker voor de
publieksprijs voor de optocht 2017 is het hele jaar
rond gegaan, van nachtkastje naar nachtkast
je… En wat zou het leuk zijn als we ook de 7e keer
meelopen met Brienenshof.. en ja, wie wil er als
kind niet zo’n enorme beker op het nachtkastje?
Ideeën en hulp bij het voorbereiden van de op
tocht zijn welkom. En alleen meelopen is natuur
lijk ook heel leuk!
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.
Het zou mooi zijn als we weer voor een prijs
kunnen gaan maar het plezier van de voorberei
ding en het meelopen is het allerbelangrijkst.
We horen graag van je: info@brienenshof.nl of
marieke.mom@kpnmail.nl.

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
paar (werk)handschoenen o.i.d. mee.
Meld je voor 8 maart aan op info@brienenshof.
nl of bij Wilma Hoekstra 06 24424067.
Je ontvangt in maart bericht over plaats en tijd
van verzamelen.
Meedoen aan de opschoondag is gezellig, geeft
een goed gevoel én je krijgt er een schone straat
voor terug. Doe mee!

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.
Nieuwe datum 26 januari.
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Running Dinner Junior
Zaterdag 28 oktober was het jaarlijkse Running
Dinner Junior. Ook dit jaar gecombineerd met
het thema Halloween.
En wat was het weer leuk, lekker en griezelig!
Heerlijke hapjes, zoals pompoensoep, monster
cakejes, griezelei en zombiekots kwamen voor
bij. Ook alle huizen waren weer in Halloweenstijl
aangekleed.
Na het heerlijke eten kwamen we allebei gezellig
bij elkaar om na te kletsen en spookkoekjes en
Halloweenchocolaatjes te eten. Al met al was
het weer heel gezellig en luidruchtig in de buurt!
Volgend jaar doen we het zeker weer! Komen
jullie ook allemaal weer?

Sint Maarten
Ook in 2017 was Sint Maarten weer een groot
succes!
In de middag is er door wel 20 kinderen en papa's
en mama's druk geknutseld aan lampions in De
Kruisakkers. De kinderen waren trots op hun
zelfgemaakte mooie, kleurige en bijzondere
lampionnen. Alle kinderen gingen na het knut
selen even snel naar huis om om half 7 weer
paraat te staan met lampion om te zingen voor
onze buren. In de avond was de opkomst nog
groter zodat we met ruim 30 kinderen de wijk in
konden gaan. En aan alle lichtjes in de wijk te
zien, waren de kinderen bij veel huizen welkom.
Na een uurtje zingen en (veel) snoepgoed later,
hebben de kinderen en hun ouders de avond
afgesloten bij de familie Hoekstra rond de vuur
korf. Dit onder het genot van warme chocolade
melk en voor de ouders koffie, thee en glühwein.
En natuurlijk met wat lekkers er bij: marshmal
lows, speculaas en banketletter. Dit laatste met
speciale dank aan Anneke!
Dus ook dit jaar was Sint Maarten weer zeer ge
slaagd.
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Pietenbezoek

Ontsnapt uit Escaperoom

Het is inmiddels al een traditie; op vrijdag voor
sinterklaas wemelt het van de Pieten in de buurt.
De gelovige kinderen uit de buurt worden ver
eerd met een bezoekje vol zang en dans, han
denvol pepernoten en natuurlijk een cadeautje.
Ook aan ‘losse strooiverzoeken’ werd voldaan.
Dit jaar ging een jonge groep pieten op pad die
extra hard hadden geoefend om goed voor de
dag te komen. Dat wierp z’n vruchten af want vol
enthousiasme zongen, kletsten en dansten de
pieten in het rond.
Verschillende escaperooms waarmee uw vaar
digheden en die van uw teamgenoten getest
zullen worden in verschillende nauwe situaties’ ,
aldus de website van Trap (team racing against
puzzles) Arnhem. Met een kleine 20 buurtgeno
ten gingen we eind oktober aan de slag om alle
sloten, codes en puzzles op te lossen van 3 es
caperooms in 60 minuten.

Wat vonden sommige kinderen het bezoek
spannend, anderen waren weer stoer en er
waren ook kinderen in de onderzoeksstand: ‘Ken
ik die schoenen?’ Het kan toch best dat er naast
hulpsinterklazen ook hulppieten bestaan?
De pieten en ook de schminkhulpen kijken al uit
naar volgend jaar.
De Buurtpieten

Leuk om te zien hoe elk teamlid op een andere
manier de escaperoom te lijf gaat: variërend van
meteen in de actiestand om te kijken wat je al
lemaal van de muur kunt halen, tot observeren
de houding, het overlegmodel, de afteller, enz.
Vol enthousiasme ging iedereen aan de slag. En
alleen samen kwamen we uit de verschillende
escaperooms, soms in iets meer dan een uur.
Hoe dan ook. Met veel plezier bedwongen we
de verschillende werelden Armageddon, Egypt
en the secret of the tomb. En ja, dit was zeker
voor herhaling vatbaar! Ook zin om met buurt
genoten een keer mee te gaan naar de esca
peroom? Mail naar info@brienenshof.nl
Marieke Mom namens de buurt-escaperoomers

Pubquiz Winterfestijn succesvol
De quiz had het thema Oliebollenquiz 2017. Dus het afgelo
pen jaar kwam voorbij in verschillende vragenrondes, ge
luidsfragmenten, foto-ronde, gesproken vragen en de mu
ziekronde: 'Hoeveel gaten zitten er in een fidgetspinner?'
'Waar werd een Leeuwin aangereden met een scooter?' 'In
welk land ontmoetten Trump en Poetin elkaar voor het
eerst?' Het Brienshofteam ging goed van start, bij de eerste
tussenstand stonden we bovenaan! En dit bleef zo tot de
laatste tussenstand, dit was ons nog nooit overkomen! Maar
helaas de muziekronde deed ons (weer) de das om......
we zijn uiteindelijk geëindigd als derde. Daar waren we erg
blij mee! Na een gezellige en spannende avond gingen we
zelfs nog met een prijs naar huis. Maar om ooit nog eens eerste te worden zoeken we een scherpe
muziekkenner om ons dreamteam (Roel, Peter, Marieke, Marleen, Anneke, Lotte en Wilma) te ver
sterken....wie voelt zich geroepen? Je mag ook eerst een keertje mee oefenen! :-)
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Curlen Winterfestijn

Ontwikkelingen De Pas

Zodra de website van het Winterfestijn Overbetu
we weer in de lucht was, werd de inschrijving
voor het curlen goed in de gaten gehouden.
Want na twee jaar oefenen was De Brienenshof
klaar voor het echte werk.... We hadden snel een
team (De Brienenshof) en ook een tweede team
(Blij dat ik glij) was kort daarna gevormd, dus wij
waren klaar voor de curling kampioenschappen
2017!

Op 18 december j.l. is er contact geweest met
de projectleider van De Pas van de gemeente
Overbetuwe. Hij gaf aan dat er met een jaar
vertraging begin 2018 wordt gestart met het
concreet maken van de plannen voor de bouw
van een eerste fase van circa honderd wonin
gen. Dit zal betekenen dat als de procedures
normaal verlopen op z'n vroegst de tweede helft
van 2019 de eerste schep de grond in zal gaan.
Deze eerste bouwfase zal, zoals eerder aange
geven, plaats vinden aan de westzijde (zijde
Rijksweg-Zuid).
Begin 2018 zal binnen de gemeente Overbetuwe
worden gestart met een discussie over de kwali
tatieve invulling van de te bouwen woningen. Dit
betreft de verhouding tussen het aantal en soort
(sociale) huur en koopwoningen. Het college zal
hier vermoedelijk in februari 2018 een standpunt
over innemen.

Op woensdagavond 27 december mochten
beide teams aan
treden. Elk team
speelde 3 wedstrij
den binnen de
poule. Team Blij dat
ik glij (Roel, Diede
rik, Ralph, Marieke
en Wilma) gingen
goed van start. Met
de tactische tips
van Diederik wer
den wedstrijd 1 en
2 gewonnen... helaas had de gluhwein in de
pauze niet zo'n goede uitwerking op de curling
kwaliteiten en werd de derde wedstrijd dik verlo
ren. Het team De Brienenshof (Benita, Peter,
Peter, Vincent en David), begon goed, maar
kwam er in de tweede
partij niet aan te pas. Na
de gluhwein kwamen zij
sterk terug in de derde
partij. Maar helaas, een
finale plek werd door
beide teams niet be
machtigd. Het team
Brienenshof eindigde als
tweede in de poule, Blij
dat ik glij als derde. Dus
ondanks het enthousiasme, concentratie en fa
natiek gebezem is het ook dit jaar niet gelukt.
Maar we hebben een gezellige avondje gehad
bij het Winterfestijn! Volgend jaar weer!

Vervolgens zal worden gestart met het opstellen
van een stedenbouwkundig plan, wat uiteinde
lijk zal worden uitgewerkt in een bestemmings
plan (voor fase 1). Omwonenden, nieuwe bewo
ners en andere belanghebbenden zullen wor
den betrokken bij het opstellen van de plannen.
De gemeente Overbetuwe zal in de eerste
maanden van het nieuwe jaar hierover commu
niceren richting bewoners en belanghebben
den en zal daarin ook aangeven hoe invulling
zal worden gegeven aan de inspraak en op
welke termijn.

AGENDA 2018
- Ledenvergadering en
spelletjes bij Tante

21 januari

-

26 januari
11 februari
24 maart
1 april

Pubquiz
Carnaval
Opschoondag
Paashaas in Brienenshof

