Paashaas
komt 31 maart

Buurtkrant 2018-2

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
Bedankt
Soms heb je ze; van die feel-good momenten. Op zo’n
moment denk je; dit is goed, zo moet het zijn. De ac
tiviteiten van de buurtvereniging roepen vaak dit ge
voel bij me op. Met zijn allen bij elkaar in een vertrouw
de omgeving met vaak “simpele” activiteiten. Ik denk
bijvoorbeeld aan de kinderen met hun lampionnen
met Sint-Maarten en daarna als buurt bij elkaar rond
het kampvuur. Of met zijn allen als wolk in de carna
valsoptocht, dat soort momenten en zo kan ik nog wel
even doorgaan.
Deze momenten gebeuren niet vanzelf. Het is mooi
om te zien hoe we het met zijn allen altijd weer gedaan
krijgen. Uiteraard is er ook een bestuur en daar heb
ben we dit jaar gewisseld. Peter en Linda zijn gestopt
en Roel komt het team versterken. Voor zover ik het
weet hebben Peter en Linda ook genoten van de
activiteiten zoals ik ze beschreef. Ik denk bij Peter
specifiek aan het afgelopen buurtfeest als de zon er
toch even doorkomt en Peter zijn biertje aan de kant
zet en lekker mee voetbalt; Peter in zijn element. Bij
Linda moet ik gelijk aan de paashaas denken; of je
hier nu helemaal in je element was weet ik niet, maar
je zette wel een ontzettend leuke activiteit neer. Via
deze weg nogmaals dank namens de hele buurt.
We zijn 2018 begonnen met de jaarvergadering in de
vorm van een spelletjesmiddag bij café Tante. De
opkomst viel niet tegen, al waren er niet heel veel
kinderen. Ook zit de eerste vergadering met het
nieuwe bestuur erop; we hebben weer plannen ge
noeg. Natuurlijk de succesnummers als de opschoon
dag, het running dinner en het paasfeest, maar ook
nieuwe plannen. In deze buurtkrant vinden jullie de
agenda met alle activiteiten. Ik sluit af met een oproep
richting uw kant; de buurt zijn we allemaal, hou dus
uw ogen en oren open en hou ons op de hoogte wat
er speelt en nodig is om onze mooie buurt gezond te
houden.

stormt

door
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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

Peter Vink

3

Opschoondag

De Paashaas komt

Zaterdag 24 maart is de landelijke 'opschoon
dag'. Helaas hebben we ook in onze wijk te
maken met zwerfafval, wie ergert zich daar niet
aan? Daarom gaan we als buurt (jong en oud)
éénmaal per jaar op pad in de wijk om onze
buurt op te ruimen. De Gemeente Overbetuwe
stelt hulpmiddelen zoals veiligheidshesjes, grij
pers, handschoenen en vuilniszakken beschik
baar. Doe je ook mee?

‘Beter 1 paaseitje in de hand dan 10 in de doos’
of zoiets…. Daarom komt op zaterdagmiddag
31 maart de paashaas weer naar Brienenshof!
Het programma is van 13:00/13:30 tot ca. 15:30
uur.

Meld je voor woensdag 21 maart aan op info@
brienenshof.nl of bij Wilma Hoekstra, whoekstra
loeffen@live.nl / 06-24424067.
We verzamelen 24 maart om 10:30 uur bij het
kleine speeltuintje aan de Caro van Eijcklaan
(tussen nr 8 en 10) waar vandaan we de buurt
intrekken. We verwachten rond 12:00 weer terug
te zijn bij de speeltuin. Dan is er voor iedereen
nog wat lekkers!
Meedoen aan de opschoondag is gezellig, geeft
een goed gevoel én je krijgt er een schone wijk
voor terug. Doe mee!
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Als je een mooie tekening maakt, kun je een
leuke prijs winnen. Zin in eieren zoeken, leuke
spelletjes en/of de inmiddels beroemde compe
titie ei-gooien (en –vangen)?
Meld je dan snel aan!
Graag voor 23 maart bij Marieke.mom@kpnmail.
nl
Na aanmelding ontvang je meer
informatie over de paasmiddag.
De paashaas hoopt jullie allemaal
weer te zien!

Brienenshof Pro Cycling
Na een lange winter met
nog een venijnig staart
je is het voor veel recre
atieve wielrenners tijd
om de wielrenfiets een
voorjaarsbeurt te geven
en al blinkend en glim
mend weer het daglicht te laten zien. Het wieler
seizoen is op tv ook al lang en breed begonnen,
waardoor we nog eens extra gemotiveerd wor
den om op de fiets te springen voor een heerlijk
tochtje in onze schitterende omgeving.
In groepsverband wordt er vaak met vrienden of
met een wielerclubje gereden. Gebruikelijk is dat
er een regel wordt toegepast “samen uit samen
thuis”. Niemand valt dus af en het tempo wordt
aangepast zodat iedereen uit de groep goed
kan bijblijven. Heb je nog wat energie over ga je
vooraan vol in de wind rijden, is de pijp leeg dan
pak je een plaatsje midden in de groep, lekker
uit de wind.
Zondag 8 April 10:00 uur zal Team Brienenshof
de eerste kilometers gaan maken van dit jaar.
Iedereen is welkom om zich hierbij aan te sluiten,
waarbij we tijdens een gezellig maar sportief
rondje niet alleen elkaar beter leren kennen,
maar waar we er tevens van verzekerd zijn dat
samen uit ook echt samen thuis is, terug in de
Brienenshof.

Running Dinner Senior
Na een jaartje afwezigheid,
op verzoek, weer een Run
ning Dinner Senior dit jaar! En
wel op zaterdag 14 april. De
formule is mogelijk bekend,
maar voor de zekerheid toch
nog een korte toelichting op
deze gezellige activiteit:
Het Running Dinner begint om 19.30 uur. Je eet
de drie gangen van het diner (voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht) op wisselende adres
sen in de buurt met iedere keer andere tafel(
buurt)genoten. Zelf verzorg je één gang. Meest
al bestaat een tafel uit 6 personen. Zo kun je met
weinig inspanning in de keuken genieten van
een driegangen menu en het gezelschap van
verschillende buurtgenoten. Na afloop verzame
len we met alle deelnemers voor koffie en thee
met ...... bij één van de deelnemers.
Aanmelden uiterlijk vrijdag 6 april via info@brie
nenshof.nl of bij Wilma Hoekstra, whoekstraloef
fen@live.nl / 06-24424067. Geef bij je opgave
ook eventuele dieetwensen aan.
In het weekend van 7-8 april ontvang je informa
tie over de indeling en welke gang je mag ver
zorgen.
Geef je op voor deze gezellige avond en wordt
verrast door de kookkunsten van je buren!

Aanmelden en meer informatie via info@brie
nenshof.nl

Pubquizen
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 vrij
dagavond (v.a. 20.30 uur) een pubquiz tussen ca. 14 teams (elk
met 3-6 deelnemers).
Kosten € 3,-- per persoon+consumpties. 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 kijken of we binnenkort weer met een team kunnen
deelnemen.
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Buurtbieb zoekt plekje

De Pas, stand van zaken
Van de nieuwe projectleider De Pas van de ge
meente Overbetuwe is onderstaande reactie
ontvangen over de stand van zaken in de ont
wikkeling van De Pas:
"Het huidige college heeft 100 woningen gere
serveerd voor de ontwikkeling De Pas. De invul
ling van deze 100 woningen en de samenwer
king met marktpartijen wordt komende tijd nader
onderzocht. Met het nieuwe college zullen de
vervolgstappen voor de ontwikkeling van De Pas
worden bepaald. Verwacht wordt dat we na de
zomer hierover meer kunnen zeggen en het be
trekken van de bewoners in het proces.

Van het geld van het wijkplatform hebben we
twee buurtbibliotheken (buurtbiebs) gekocht.
De eerste staat al op de Groenestraat tussen
nummer 62 en 64. De tweede zoekt nog een
plekje, het liefst een beetje in het midden van de
wijk. Als je hier interesse voor hebt, stuur een mail
naar info@brienenshof.nl. We zien dat er al goed
gebruik wordt gemaakt van de bieb alleen
zouden er wel wat meer kinderboeken in mogen.
De biebs hebben maar twee regels:
— Je mag een boek lenen of ruilen tegen een
ander boek van jezelf.
— Je mag er altijd boeken inzetten, maar pro
beer wel boeken te plaatsen die anderen ook
zouden willen lezen.

Linda en Peter bedankt
Linda en Peter worden bij de bestuurswisseling
op de Algemene Ledenvergadering in de bloe
metjes gezet als dank voor hun jarenlange inzet
in het bestuur en bij tal van activiteiten.
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Verdere planvorming zal dus over de verkiezin
gen worden heen getild. Na de zomer hoopt de
gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven
over het te volgen proces en het betrekken van
omwonenden hier bij."

Brienenshof stormt door de optocht

11 februari 13:11 uur: een vroege carnavalsop
tocht dit jaar! Van weinig voorbereidingstijd en
een klein voorbereidingsclubje tot uiteindelijk
ons hoofd letterlijk in de wolken en een groep
van meer dan 20 lopers.
Het weer was dit jaar ons thema: ‘ onder een
wolkendek en code rood stormden we door de
optocht’. Helaas geen prijs dit jaar maar wel veel
gezelligheid, leuke reacties onderweg en een
mooie foto in Weekblad De Betuwe. Dit jaar was
er voor de 6e keer een loopgroep van Brienens
hof in de optocht.
Dank aan alle optochtlopers en knutsel-hulp
troepen, met name Benita en Lida.
Marleen, Anneke en Marieke
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WhatsAppgroepen binnen Brienenshof
Sinds vorig jaar hebben we in Brienenshof, naast de WhatsApp
groep BuurtpreventieBrienenshof ook een BuurtappBrienenshof
voor wijkbrede sociale communicatie. Om de Buurtapp te pro
moten en het verschil tussen de beide apps aan te geven, hierbij
een korte toelichting op beide apps!

WhatsAppgroep

WhatsAppgroep

BuurtpreventieBrienenshof

BuurtappBrienenshof

Afwijkend gedrag of gevaar kan je melden in de -- Iemand is aan huis gekluisterd vanwege ziekte
BuurtpreventieBrienenshofapp en zo nodig bij de
en kan zelf niet de boodschappen doen. Een
politie via 0900-8844 of in acute situaties, bijvoor
buurtgenoot moet toch nog boodschappen
beeld een inbraak of overval, via 112. Stem met
doen en helpt graag!
elkaar af wie de politie belt en laat dit in de groep -- We zoeken nog leden voor het pubquizteam?
weten en ook wat het resultaat ervan is.
-- Een jeugdactiviteit staat op de agenda, wie wil
helpen?
Gebruik de WhatsApp BuurtpreventieBrienens
hof uitsluitend voor het melden van verdachte -- Je bent voor een klusje op zoek naar een lange
ladder, en je buurman heeft er eentje te leen.
zaken of gevaar voor personen. Dus niet voor
gevonden voorwerpen/dieren of andere sociale -- Er is een loslopende kip gevonden, wie is zijn
contacten. Deelnemers haken dan af en dat
baasje?
willen we juist voorkomen.
Dit zijn enkele voorbeelden, maar de mogelijk
Beperk de berichten tot de feitelijke situatie. heden zijn divers. Wil je je buurtgenoten iets
Eventuele blijken van medeleven en ander soci aanbieden of vragen, zet het in de buurtapp!
aal contact graag 1 op 1 met betrokkenen en
Het idee achter deze app is om de onderlinge
niet via de groep.
contacten binnen de buurt makkelijk, snel en
Geef nooit informatie over eventuele afwezig doeltreffend te maken: vandaar deze sociale
buurtapp. Het is een app-groep waarin de
heid van bewoners door via de groep!
buurtactiviteiten voorbij komen en oproepen
Voor de spelregels van BuurtpreventieBrienens kunnen worden gedaan.
hof, zie www.brienenshof.nl.

Aanmelden voor een van de twee, of beide apps? Stuur een
berichtje aan info@brienenshof.nl o.v.v. de groep waarvoor je
je wilt aanmelden, je telefoonnummer en je naam & adres.
Beide apps zijn toegankelijk voor alle bewoners van de Brie
nenshof (dus ook voor niet-leden)

AGENDA 2018
-

Opschoondag
Paashaas komt
Brienenshof Pro Cycling
Running Dinner Senior
Pubquiz

24 maart
31 maart
8 april
14 april
zie website

