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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:

Neem dan gerust contact met ons op.
We denken graag met u mee en zijn dag en
nacht persoonlijk bereikbaar.

- Leden € 15,-- per dag
- Niet leden € 30,-- per dag

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

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?

www.aster-uitvaartzorg.nl

Buurtvereniging

Brienenshof
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Brienenshof Pro Cycling herfstrit
Whisky Tasting
Winterfestijn
Running Dinner Senior
Pubquizen
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Running Dinner Junior
Sint Maarten
Hoor wie klopt daar kinderen?

6

Knutselmiddag slijm maken
Buurtfeest
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Buurtfeest (foto's)
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AED-cursus
Ontwikkelingen woningbouw De
Pas
Vitaal Sportpark De Pas

Voorwoord
Buurt zijn
We horen tegenwoordig steeds meer dat de jeugd
niet meer weet wat buiten spelen is. Alleen voor
Pokémonjacht komen ze nog buiten de deur. Vriend
jes en vriendinnetjes ontmoeten ze online. Dan de
berichten dat mensen niet meer weten wie hun
buurman/of vrouw is. Tuurlijk ga ik dit niet ontkennen,
maar ik ben blij ook andere voorbeelden te zien. Zo
word ik erg blij als ik zie dat er iedere avond een (steeds
grotere) groep aan het voetballen is. Of toen ik pas
vier jongens zag, die een fikkie aan het stoken waren
(uiteraard wat van gezegd, maar ik was ook trots op
ze). Zo kan ik nog wel even doorgaan over verstop
pertje spelen, samen racefietsen, het buurtfeest, etc.
Ik zie dus voorbeelden van ontmoeten, samen spelen
en naar elkaar omkijken. Volgens mij zijn dat waarden
die weer aan populariteit winnen. Ik denk dat daar de
kern van onze buurtvereniging ligt. In deze tijd van
individualisering kunnen wij als buurt meevaren op de
tegenstroom; de buurt zijn. Dit hoeft niet groot te zijn
en begint met goedendag zeggen en weten wie je
buurman/vrouw is. Daarna elkaar zien bij een activiteit
van de buurtvereniging of gewoon in de speeltuin of
supermarkt. Vanaf daar is het een kleine stap richting
naar elkaar omkijken en hulp bieden daar waar
nodig.
Ik ben trots op het feit dat wij een actieve buurtvere
niging hebben, er is een duidelijke “wil” om goed met
elkaar te kunnen leven. Ik wil jullie daarvoor bedanken
en vooral aanmoedigen om verder te gaan. Begin
klein, zeg eens goedemorgen en laat je verrassen
waar dat allemaal toe kan leiden.

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
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Brienenshof Pro Cycling herfstrit
Zondag 7 oktober gaat er
wederom een klein groepje
Brienenshof wielrenners op
uit om gezellig een sportief
rondje te fietsen van onge
veer 50 kilometer. De start is
om 10:00 uur, verzamelen bij de skatebaan. Wie
zin heeft om dit seizoen de benen nog een keer
los te schudden is van harte welkom.
Opgeven kan via info@brienenshof.nl

Whisky Tasting
Wat is jouw favoriete whisky? Met
zoveel keus is het lastig kiezen. Een
rokerige Caol Ila van 12 jaren oud
of misschien wel een verfijnde 15
jaren oude Glenlivet? Ieder zijn
eigen smaak. Wat is jouw smaak
eigenlijk? Het onderscheid kan
grofweg gemaakt worden tussen 4 smaakprofie
len: licht en bloemig, fruitig en kruidig, rijk en rond
en vol en rokerig. Rond het middelpunt vind je
de wat zachtere en fruitige single malt whisky’s.
Tijdens de “Whisky Tasting” zullen we onder lei
ding van een whisky-enthousiast samen op ver
kenningstocht gaan om meer te weten te komen
over de verschillende profielen. We gaan kijken,
ruiken en proeven. Aan het einde van deze ge
zellige en informatieve proeverij zal je precies
weten welke whisky's jouw voorkeur hebben.
Wanneer: zaterdag 27 oktober
Waar: nog nader te bepalen
Kosten: €15 eigen bijdrage
Inschrijven kan via info@brienenshof.nl

Winterfestijn
Ook dit jaar weer een Winterfestijn
in Elst, van 15 december 2018 t/m
6 januari 2019. De afgelopen
jaren hebben we met meerdere
enthousiaste teams deelgeno
men aan de curlingkampioen
schappen en de pubquiz.
De curlingwedstrijden zijn op maandag 17, dins
dag 18, vrijdag 21, donderdag 27, zaterdag 29
december. De halve finale is op donderdag
3 januari, de finale op zaterdag 5 januari. De
datum van de pubquiz is nog niet bekend.
Interesse? Meld je aan op info@brienenshof.nl.
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Running Dinner Senior
Gezien de enthousiaste reac
ties voor het Running Dinner
Senior maar helaas beperkte
opkomst dit voorjaar, doen
we een herkansing in het na
jaar. En wel op zaterdagavond
24 november.
De formule is mogelijk bekend, maar voor de
zekerheid toch nog een korte toelichting op deze
gezellige activiteit:
Het Running Dinner begint om 19.00 uur. Je eet
de drie gangen van het diner (voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht) op diverse adressen
in de buurt met iedere keer andere tafel(buurt)
genoten. Zelf verzorg je één gang. Meestal be
staat 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 alle deelnemers voor koffie en thee met ......
bij één van de deelnemers.
Aanmelden uiterlijk vrijdag 16 november via
info@brienenshof.nl of bij Wilma Hoekstra,
whoekstraloeffen@live.nl / 06-24424067. Geef
bij je opgave ook eventuele dieetwensen aan.
In het weekend van 17-18 november ontvang je
informatie over de indeling en welke gang je
mag verzorgen.
Geef je op voor deze gezellige avond en wordt
verrast door de kookkunsten van je buren!

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
vrijdagavond (v.a. 20.30 uur) een pubquiz tussen
ca. 14 teams (elk met 3-6 deelnemers).
Kosten € 3,-- per persoon+consumpties.
Voor actuele datums zie 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.

Running Dinner Junior

Sint Maarten
Het is inmiddels traditie in
Brienenshof: de lampionnen
tocht van Sint Maarten! Dus
die laten we ook dit jaar niet
aan ons voorbij gaan!

Ook dit jaar weer een
Running Dinner Junior,
en wel op zaterdag 27
oktober!

Tijdens het Running Dinner ga je in groepjes bij
elkaar eten. Iedereen verzorgt óf een voorge
recht óf een hoofdgerecht óf een toetje. Natuur
lijk mogen broers, zussen en ouders meehelpen.
De andere gangen van het diner eet je bij ande
re buurtkinderen. Daarna komen we allemaal bij
elkaar om nog gezellig na te kletsen met een
drankje en wat lekkers. We starten om 17:30 en
treffen elkaar om gezamenlijk af te sluiten rond
19.15 uur. Bij de afsluiting zijn ook de ouders van
harte welkom.
Helaas dit jaar geen spookhuis bij Scouting Elst,
dus kunnen we het Running Dinner niet combi
neren met een bezoekje aan het spookhuis.
Hopelijk volgend jaar weer!

Zaterdag 10 november
gaan we mooie lampionnen
knutselen bij De Kruisakkers
(Kruisakkers 5) van 15-17 uur.
Zondag 11 november verzamelen we om 17:30
uur (dit jaar wat eerder omdat het een zondag
is) op de hoek Caro van Eijcklaan / Brienenshof-
singel. Dan trekken we de wijk in om mooi te
zingen voor onze buurtgenoten en natuurlijk ook
om lekkers op te halen. Aansluitend (rond 18:15
uur) drinken we samen gezellig een warme
chocolademelk en is er voor de liefhebbers
glühwein bij de familie Hoekstra, Caro van Eijck
laan 1. Ook de marshmallows en vuurkorf zullen
niet ontbreken.

Wil je mee doen, geef je dan snel op, in ieder
geval vóór 12 oktober via info@brienenshof.nl.
Heb je een allergie/intolerantie, laat het even
weten! Wil jij de afsluiting met een drankje en wat
lekkers organiseren, geef dit dan aan!

Kom je ook? Geef je dan op voor 31 oktober
via info@brienenshof.nl of bij Wilma Hoekstra,
whoekstraloeffen@live.nl. Graag aangeven of
je komt knutselen en/of meeloopt met de lampi
onnentocht. Deelname is gratis voor leden, nietleden betalen € 3,00 p.p.

Na 12 oktober krijg je te horen wie bij jou komt
eten en waar jij gaat eten.
We hopen jullie allemaal te zien!!

Buurtgenoten, als je het leuk vindt dat de kinde
ren bij je langs komen op 11 november, zet een
lichtje/kaarsje voor het raam of bij de deur!

Hoor wie klopt daar kinderen?
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer naar ons land: Vanaf
die tijd rijdt Sint over de daken met zijn schimmel Amerigo.
Op vrijdagavond 30 november komt er een delegatie Pieten naar
Brienenshof en zij komt graag bij de kinderen op bezoek (Althans, de
kinderen die nog in mij geloven).
Laat even weten of je het leuk vindt als mijn beste Pieten je met een bezoek vereren. Graag horen
we de naam/namen van het kind, de leeftijd en enkele wetenswaardigheden.
Aanmelden: info@brienenshof.nl.
We zullen nog een tijdsschema sturen. Als een bepaalde tijd niet schikt, horen we het graag.
Uiterlijk 20 november ontvangen we graag jullie reactie.
Sint en de buurtpieten.
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Knutselmiddag slijm maken

Buurtfeest

Afgelopen voorjaar kwam buurtgenote Britt met
het idee voor een knutselmiddag voor de kinde
ren. Altijd leuk, nieuwe en enthousiaste ideeën,
dus daar zijn we samen met Britt mee aan de
slag gegaan! Het werd een zeer geslaagde
middag ‘slijm maken’!

Op zondag 26 augustus hadden we het jaarlijk
se buurtfeest. We hebben iets groter uitgepakt
dan normaal omdat we 30 jaar bestaan. Dit
groter uitpakken was letterlijk te zien in de lengte
van de stormbaan; ongeveer de langste die te
huur was ;)
Het was mooi om te zien dat vanuit allerlei kan
ten hulp kwam en de opbouw van de tent en
de baan snel was gedaan. We hadden dan ook
wat teleurgestelde gezichten van de kinderen
dat de stekker nog even uit de luchtkussens
ging. Maar om 2 uur konden we van start. We
hadden erg veel geluk met het weer, waardoor
de waterhindernis totaal geen probleem was; al
snel gingen de eersten kopje onder.
Zo rond een uur of vier was het een buurtfeest
volgens het boekje; een potje voetbal, een esta
fette met volwassenen en kinderen door elkaar
over de stormbaan en genietende ouders in het
zonnetje met een lekker muziekje op de achter
grond; wat wil je nog meer. Dan hebben we het
nog niet eens over het eten dat weer erg verras
send en super lekker was.

Met een groep van 15 kinderen zijn we op zater
dagmiddag 23 juni gezellig gaan knutselen in
De Kruisakkers. Eerst tafelkleden op tafel, mou
wen omhoog en toen aan het werk! Voor wie het
niet kent… meng in de juiste verhouding en
volgorde (even googlen) scheerschuim, lenzen
vloeistof (met Borax!) en knutsellijm en daarna
roeren, kneden en nog een beetje van de
grondstoffen er bij om de juiste dikte te krijgen….
Dikke pret en vieze handen maar vooral door
blijven gaan, steeds meer en meer scheer
schuim, lenzenvloeistof en lijm… Wat kleurstoffen
er bij voor een mooie kleur en wat glitters en
steentjes er in om het af te maken.
Daarna nog bakjes versierd met kleuren, stickers
en glitters onder het genot van wat lekkers en
gezonds. De kinderen hebben genoten!
Britt en de andere aanwezige moeders, hartelijk
dank voor jullie hulp bij deze gezellige middag!
Heb je zelf ook een leuk idee voor een gezellige
activiteit met je buurtgenoten (voor de jeugd of
voor de volwassenen)? Neem dan contact op
met een van de bestuursleden dan kunnen we
kijken hoe we dit samen kunnen oppakken!
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De datum en dag waren dit jaar anders dan
normaal. We hebben gekozen om snel na de
vakantie te plannen, in plaats van net voor de
vakantie. De achterliggende reden is dat de
maand voor de zomervakantie altijd erg druk is
en iedereen aan vakantie toe is. Daarnaast was
het feest op een zondag in plaats van de stan
daard zaterdag. Hier was de reden dat op zater
dag iedereen druk is met sport en de zondag
meestal iets meer ruimte geeft. De opkomst was
meer dan vorig jaar en we hoorden er veel posi
tieve reacties op.
Het lijkt dat we als buurt een goed concept ge
vonden hebben waar we een vaste hit van aan
het maken zijn. Vermaak voor de kinderen (en
een paar volwassenen die een nat pak en een
paar koprollen niet schuwen) en elkaar leren
kennen met een drankje en hapje. Het American
Party idee hebben we meer dan goed onder de
knie; iedereen neemt wat mee en smullen maar
van elkaars creativiteit. Kortom op naar het vol
gende buurtfeest.
Iedereen bedankt voor de geboden hulp en
kookkunsten. Mooi om te zien hoe we het ge
woon goed met elkaar kunnen hebben.
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Vitaal Sportpark De Pas

AED-cursus

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Overbe
tuwe besloten tot doorontwikkeling van sport
park De Pas tot een Vitaal Sportpark. Dit om een
toekomstbestendig sportpark op te zetten zowel
sportief als maatschappelijk. In samenspraak
met gebruikers van het sportpark (de sportvere
nigingen) is het plan ‘Vitaal Sportpark “De Pas”
Meer dan een sportpark alleen...’ (Gemeente
Overbetuwe, april 2018) opgesteld. In de Kader
Om goed gebruik te kunnen nota 2019 is voor de plannen financiering gere
maken van de AED is het van serveerd.
belang een korte cursus te volgen. Een aantal
buurtgenoten is al opgeleid, maar uitbreiding Plannen
Een natuurgras voetbalveld wordt door een
van het aantal vrijwilligers is gewenst.
kunstgrasveld vervangen en er zal een nieuw
We zijn in overleg voor de mogelijkheden van voetbalveld op een recent aangekochte per
een cursus. Inmiddels hebben we al enkele ceel aan de kant van de Rijksweg worden aan
aanmeldingen ontvangen. Wil je ook deelne gelegd. Voor de noordzijde van het nieuwe
perceel aan de Olympiasingel (nabij de roton
men, meld je aan via info@brienenshof.nl.
de) zijn er plannen voor een park waar inwoners
En ben je al opgeleid en gecertificeerd als bur kunnen recreëren en de jongste inwoners kun
gerhulpverlener, meld je dan aan op www. nen spelen. Als ideeën zijn hiervoor geopperd:
hartslag.nu. Gecertificeerde geregistreerde picknickplekken tussen de fruitbomen afgewis
buurtbewoners worden dan via een app gealar seld met natuurlijke speelplekken en mogelijk
meerd en ontvangen relevante instructies als een bootcampterrein met professionele toestel
len. De op De Pas aanwezige vijver zal in overleg
hun hulp gewenst is.
met de hengelsportvereniging en de scouting
worden ontwikkeld. Tot slot wordt er een terras
bij het water gemaakt met horeca verzorgt door
Ontwikkelingen woningbouw De
De Driestroom.
Voor de zomervakantie is in
onze wijk weer een AED ge
plaatst. Deze is te vinden aan
de Brienenshofsingel 28 (bij
het bruggetje) en in geval
van nood dag en nacht be
reikbaar en beschikbaar.

Pas

Begin september is er contact geweest met de
projectleider van de woningbouw-ontwikkeling
van De Pas. Zij heeft aangegeven dat op zeer
korte termijn het ondertekenen van een intentie
verklaring met de marktpartijen is te verwachten.
Zodra deze intentieverklaring is getekend zal in
overleg met deze partijen een planning worden
gemaakt met de te volgen stappen (onderzoe
ken, procedure bestemmingplan, bouwplanont
wikkeling etc.). De verwachting is dat de daad
werkelijke bouwactiviteiten (start aan de westzij
de) pas eind 2020 zullen plaatsvinden.
In september zijn omwonenden/belangheb
benden hierover per brief door de gemeente
Overbetuwe geïnformeerd. In een participatieen communicatieplan zal worden aangegeven
op welke vlakken omwonenden/belangheb
benden kunnen adviseren over de plannen.

Vervolg
Het ontwerpproces wordt dit najaar opgestart
met de deelnemers die ook de eerste visiefase
betrokken zijn geweest (sportverenigingen De
Pas). Zij vormen vier werkgroepen. Waarschijnlijk
zullen eind oktober / begin november de ver
schillende werkgroepen zich presenteren, waar
na er ruimte is voor inspraak. De gemeente geeft
aan dat de omwonenden zullen worden geïnfor
meerd en betrokken bij de plannen.
Vanuit het bestuur van de buurtvereniging is
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor commu
nicatie en het betrekken van omwonenden. In
het bijzonder vanwege de verkeersveiligheid en
parkeersituatie, ook gezien de huidige drukte op
de zaterdagochtenden. De verkeers- en par
keersituatie zou al een onderwerp zijn dat is be
legd bij een van de werkgroepen.

