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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
Pip Heldoorn
0481 374348
Femke Molenaar 0481 377730
Thij Reith
0481 374019
Wike Roelofs
0481 372124
Marthe Röling
0481 434599

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

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.

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.
2

Buurtvereniging

Brienenshof
Voorwoord
In 1983 werd Buurtvereniging Brienenshof opgericht.
Een druk jaar met een warme en droge zomer, ‘grote’
onderwerpen als de introductie van de eerste IBM pc
in Nederland, de ontvoering van Freddie Heineken,
de vredesdemonstratie in Den Haag tegen kruisraket
ten en de oprichting van een nieuwe buurtvereniging.
Onze wijk zag er toen anders uit dan nu; een buurt
met boerderijen, bongerds, weilanden en huizen in
de Groenestraat, Stationsstraat en Bemmelseweg.
Het duurde nog tot begin jaren 90 voordat de wijk
ontstond zoals wij die nu kennen.
En de buurtvereniging bleef bestaan en is nu 35 jaar
actief. Anno 2018 is de buurtvereniging nog springle
vend. Elk jaar proberen we van alles te organiseren
voor kinderen en volwassenen; denk aan Sint Maar
ten, running dinner, de opschoondag en paaseieren
zoeken. Dit jaar zijn er ook nieuwe initiatieven als
samen wielrennen, de biebkasten en de AED.
En niet te vergeten: het buurtfeest komt eraan op 26
augustus, wat later in het seizoen dan in eerdere jaren
en op zondag. Noteer de datum vast in je agenda en
wandel die middag gezellig naar de skatebaan om
ongedwongen contact te maken met buurtgenoten.
Je hoeft geen lid te zijn van de buurtvereniging om te
komen en vanzelfsprekend is het buurtfeest voor jong
en oud.
Misschien krijgen we in 2018 net als in 1983 een warme
en droge zomer wat in elk geval voor ons buurtfeest
in augustus fijn zou zijn. Dit jaar 35 jaar Brienenshof en
we kijken uit naar de toekomst.
Marieke Mom namens Buurtvereniging Brienenshof
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Caro van Eijcklaan 1
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www.brienenshof.nl
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Zomerse wijnproeverij bij De Halve
Morgen

Rondwandeling Zeegsepad

Terug van weggeweest: Wijnproe
verij bij De Halve Morgen! In samen
werking met Wijnhandel De Halve
Morgen organiseert buurtvereni
ging Brienenshof een wijnproeverij
op locatie bij Wijnhandel De Halve
Morgen. Onder leiding van vino
loog Danny van Leersum zullen we tijdens een
gezellige avond een aantal zomerse wijnen
proeven. De proeverij wordt gehouden op don
derdag 21 juni om 20:00 uur bij Wijnhandel De
Halve Morgen, Kleine Molenstraat 19a.

Op zondag 1 juli gaan we het klompenpad
'Zeegsepad' in Ressen lopen.
Dit is een route van 6 kilometer waar we het mooie
buitengebied van Ressen ontdekken door te
wandelen langs eeuwenoude bouwwerken,
door weilanden en boomgaarden en over his
torische paden. Het schijnt een zeer verrassende
route te zijn door het afwisselende landschap.
De route is niet geschikt voor rolstoelen, rollators
of wandelwagens en honden zijn verboden.
Verder kan jong en oud mee op deze wandeling.
Een stevig paar schoenen of klompen worden
aanbevolen.

Kosten voor deze avond: voor leden € 7,50 p.p.
en voor niet-leden € 15,00 p.p. Uiteraard bestaat
de mogelijkheid na afloop van de proeverij de
lekkerste wijnen aan te schaffen.
Aanmelden voor de
wijnproeverij vóór 10 juni
bij Wilma Hoekstra
(whoekstraloeffen@live.nl)
of info@brienenshof.nl

Knutselmiddag – slijm maken
Op zaterdag 23 juni
van 14.00 tot 16.00 uur
is er een knutselmid
dag voor de kinderen
van de Brienenshof.
Tijdens deze middag zullen we slijm gaan maken
en een bewaarbakje voor de slijm gaan versie
ren.
Bij mooi weer is de knutselmiddag in de wijk en
bij minder weer in De Kruisakkers.
Dus lijkt het je leuk om mee te doen, meld je aan,
of laat je ouders je aanmelden, bij Wilma
Hoekstra (whoekstraloeffen@live.nl) of via
info@brienenshof.nl.
Deelname voor leden gratis, niet-leden €2,00 pp.
Tot de 23ste juni!
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We gaan er op de fiets naar toe wat een tochtje
is van 5,5 kilometer enkele reis. We vertrekken om
14:30 uur vanaf de skatebaan en starten dan om
15:00 uur met de wandeling. Als je niet wil fietsen
kun je ook met de auto naar het startpunt. Dit is
bij Landwinkel de Woerdt Woerdsestraat 4 in
Ressen.
Het is de bedoeling dat iedereen zelf wat eten
en drinken meeneemt voor onderweg. Het is de
verwachting dat we ongeveer anderhalf uur over
de wandeling doen. Dit betekent dat we om
16:30 weer bij het startpunt terug zijn en rond
17:00 uur thuis.
Heb je zin om mee te gaan geef je dan op via
info@brienenshof.nl. Laat ook even weten of je
mee fietst. Er zijn geen kosten verbonden aan
deze activiteit.

Op zondagmiddag 26 augustus is
het weer tijd voor het jaarlijkse
buurtfeest.
We houden vast aan het succesvolle concept
(hopelijk dit jaar met wat mooier weer dan vorig
jaar); springkussens, schminken, potje voetbal
en American Party. Dit laatste betekent dat ieder
een wat eten en drinken meeneemt en we zo
lekker met zijn allen eten. De afgelopen jaren
hebben uitgewezen dat we dit concept prima
snappen. Ieder jaar staat er weer een schitte
rend buffet.

De hele buurt is welkom voor dit feest en het
motto “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”
gaat hier zeker op. Zet de datum dus in je
agenda en spreek je buren en bekenden in de
wijk aan en kom allemaal.

Volg het laatse nieuws op onze website www.
brienenshof.nl of volg ons op facebook
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Pubquizen

Pasen 2018
De tijd vliegt, het is al
weer even geleden
maar 31 maart vierden
we als elk jaar Pasen in
de buurt. De paashazen
gingen heel wat deuren
langs om kinderen op te
halen die vervolgens bij de skatebaan gingen
zoeken naar de verstopte eieren. Naar verluid
zijn alle eieren gevonden.

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 € 3,-- per persoon+consumpties. Zie ook
www.bijtante.nl.

Na de verkiezing van de mooiste
Lijkt het je leuk om hieraan (eens) mee te doen,
tekening volgde het spel waarbij
meld je dan aan bij Wilma Hoekstra, 06-24424067
eieren uit een nest geroofd
of whoekstraloeffen@live.nl, dan kunnen we kij
moesten worden. Dit sprak vooral
ken of we binnenkort weer met een team kunnen
de grotere kinderen aan met
deelnemen.
rennen en duiken naar de eieren.
Een idee is om volgend jaar dit
spel voor de grotere kinderen te
Running Dinner Buurtvereniging.
houden en tegelijkertijd voor de kleinere kinde
Jaren geleden was het een favoriet van ons: het
ren een alternatief spel.
jaarlijkse running dinner. Starten bij buurtgeno
ten die je wel of niet kent met twee andere stellen
voor het voorgerecht. Vandaar af naar een
ander voor het hoofdgerecht weer in een ande
re combinatie van buren en daarna in weer een
andere woning het dessert. Altijd erg gezellig. Je
ontmoet nieuwe mensen die wel in je wijk wonen
maar die je eigenlijk niet kent. Je spreekt mensen
weer eens die je wel kent maar lang niet hebt
gezien. En dat alles vergezeld van lekkere ge
rechten en wijntjes.
Traditiegetrouw sloten we paaszaterdag af met
eiergooien. Twee aan twee konden alle kinderen
tegelijk gooien én vangen.

Tot volgend jaar!
De buurtpaashazen
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Ergens in april zag ik ineens
een herhaalde oproep op
Facebook en heb ons weer
eens spontaan aangemeld.
Men was blij want zonder ons
was het wel een heel klein
groepje geweest. Nu waren
we met 7 personen. We heb
ben een heerlijke avond
gehad. Voorgerecht bij ons,
hoofdgerecht bij Tineke en Johan en daarna
een heerlijk toetje bij Jeltje en Hans. De “koffie
met bonbons en likeur” bij Claudine vormde een
waardige afsluiter. Voor eenieder die twijfelt zou
ik zeggen doe eens mee. Culinaire kok of lekker
bek, uitpakken met tafelzilver of gewoon lekker
in de grote woonkeuken, alles kan en mag. Wat
je ervoor terug krijgt zijn goede gesprekken, veel
lachen en een fijne avond.
Gera van Brandenburg

Brienenshof Procycling

Opschoondag 2018
Zaterdagochtend 24 maart is een enthousiast
groepje buurtbewoners met grijpers, hand
schoenen en vuilniszakken De Brienenshof in
gegaan om zwerfvuil op te ruimen. En ook dit jaar
hebben we wel acht vuilniszakken met zwerfvuil
kunnen verzamelen! Dus na een ochtendje af
valprikken in een heerlijk lentezonnetje kon ieder
een met een tevreden gevoel aan de koffie en
thee!
Bert, Ilona, Reinate, Koen, Claudine, Tineke,
Tjeerd, Reina en Nienke hartelijk bedankt!

Afgelopen 8 april zijn de 6 renners van Brienens
hof Procycling tijdens de eerste sociale rit van
ongeveer 50 km als groep vertrokken. In een
heerlijk lentezonnetje was het genieten van een
mooie route in het bosrijke gebied bij Restaurant
De Panorama-Hoeve, waar we uiteraard even
een korte bevoorrading hebben genoten.

Buurtbiebs
De oproep op facebook en in deze krant heeft
gewerkt; de 2e buurtbieb heeft een plekje ge
vonden. De familie van Slingerland aan de Suze
Groeneweglaan 18 vond het leuk de bieb te
huisvesten en is aan het klussen geweest. Op de
foto’s zien jullie de verhuisploeg en het eindre
sultaat.

Door materiaalpech bij een van de wegpiloten,
en gebrek aan materiaalwagen, was het aan de
renners zelf om zo snel mogelijk weer de rit te
kunnen voortzetten. Dit zorgde ervoor dat 2 van
de renners moesten demarreren om in een nek
aan nek eindsprint de oppas thuis af te lossen.
Een geslaagde etappe welke eind september/
begin oktober naar alle waarschijnlijkheid her
haald zal worden. Meer details in de volgende
editie van de buurtkrant.

Met de 1e bieb aan de Groenstraat 62 gaat het
goed. Er worden regelmatig boeken geleend.
We zoeken nog wel moderne kinderboeken en
stripboeken. Als u deze heeft liggen, breng ze
dan naar een van de biebs.
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Verbinding Groenestraat en
Olympiasingel

AED voor Brienenshof

Op verzoek van
buurtbewoner
Gerard Wientjes is
via het wijkplatform
Elst-Oost bij de ge
meente Overbetu
we het modderige
fietspaadje van de
Groenestraat naar
de Olympiasingel
aangekaart. Hier
op heeft de ge
meente gezorgd voor
een (tijdelijke) ver
harde ontsluiting
voor fietsers en
wandelaars naar De Pas, waar al veel gebruik
van wordt gemaakt!

Op initiatief van een aantal buurt
bewoners aan de Brienenshofsin
gel en in overleg met de gemeen
te Overbetuwe is er via het wijk
platform Elst-Oost contact gelegd
met Stichting Kloppend Hart Overbetuwe voor
een AED in de wijk Brienenshof. De AED die jaren
bij het kerkje aan de Stationsstraat heeft gehan
gen, is namelijk verwijderd. Hierdoor beschikt
Brienenshof nu niet over een AED.

Stichting Kloppend Hart Overbetu
we reageerde direct enthousiast en heeft aan
gegeven een AED met kast direct beschikbaar
te hebben. In overleg met Stichting Kloppend
Hart Overbetuwe wordt gekeken naar een ge
schikte locatie, centraal in de wijk. Dit moet een
locatie zijn waar de AED vrij toegankelijk is (dag
en nacht), maar toch enigszins beschermd
tegen misbruik en vernielingen. Inmiddels heeft
een buurtbewoner zijn woning aangeboden en
vinden gesprekken plaats of de locatie geschikt
is, danwel geschikt te maken is. We hopen dan
ook van harte dat zeer spoedig een AED beschik
baar is voor onze wijk! Zodra dit het geval is zal
dit actief gecommuniceerd worden naar alle
bewoners van de wijk.
Tevens worden de mogelijkheden bekeken voor
een AED-cursus voor buurtbewoners. Interesse?
Meld je dan aan via info@brienenshof.nl.

¨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.
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
Rijksweg Zuid 56
6662 KG Elst
Tel: 06 - 412 111 99
info@aster-uitvaartzorg.nl
www.aster-uitvaartzorg.nl

Nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG versterkt de positie van mensen van wie
gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe
privacyrechten en hun bestaande rechten wor
den sterker. Organisaties die persoonsgegevens
verwerken krijgen meer verplichtingen. De na
druk ligt op de verantwoordelijkheid van organi
saties om te kunnen aantonen dat zij zich aan
de wet houden.
Hoe buurtvereniging Brienenshof met uw per
soonsgegevens omgaat en welke rechten u
heeft is vastgelegd in een beschrijving van de
verwerking van die persoonsgegevens (Proces
aanmelden) en een Privacyverklaring. Beide
documenten vindt u op onze website.

