
 
 

Nieuwsbrief BHW februari 2015 
 

Op 1 januari 2015 heeft de BHW 143 leden 
 

Onze SPEERPUNTEN voor 2015:  

 Wij willen onze activiteiten meer gaan richten op jonge gezinnen en doen ons best om dit 
jaar twee gezinsactiviteiten te organiseren. Om dit te bereiken hebben we hulp nodig van 
enkele enthousiaste mensen! Bent u daar één van, neem dan contact met ons op. Hoe u 
ons kunt bereiken vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

 Voor de huurders blijft het belangrijkste doel: meer invloed krijgen op het beleid van  beide 
verhuurders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vochtproblemen, elektrische veiligheid in de 
woningen, matiging huurverhoging. We hebben inmiddels een actieve werkgroep Huurders 
die in 2014 veel werk verzet heeft en ook voor 2015 haar plannen al klaar heeft.  

 
BESTUURSWISSELINGEN en OPROEP PLUK-MOESTUIN: 
 Pieter, onze secretaris, heeft besloten dit voorjaar met zijn functie te stoppen i.v.m. drukke 

andere werkzaamheden. Wij hebben iemand gevonden die hem wil opvolgen: Annemie van 
Bennekom. Wij zijn blij met haar bereidheid zich voor het belang van onze wijk te gaan 
inzetten. Op de Algemene Ledenvergadering kunt u met haar kennismaken en zal zij, op 
voorwaarde van een fiat van de leden, officieel deel gaan uitmaken van ons bestuur  

 Ook Hans-Cees, al jarenlang voorzitter van de BHW, gaat met zijn functie stoppen. Wij zijn 
op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zou u hiervoor voelen dan horen we dat graag van u! 

 Belangstelling voor de "Pluk-/Moestuin BHW"? Meld je aan per e-mail bij Hans-Cees Speel 
hanscees@hanscees.com. Belangstellenden worden uitgenodigd op dinsdag 24 februari om 
20.30 uur op Weezenhof 8179.  
 

JAARPLANNING 2015: 
 Wij geven u vast een voorproefje van onze jaarplanning:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hopen er, samen met u,  een sprankelend BHW-jaar van te maken! 
 
 E-mail: bhw.weezenhof@gmail.com 

Website: www.bewoners-weezenhof.nl 
 
Hans-Cees Speel, voorzitter    Weezenhof 81-79, tel: 3443346 
Pieter Colla, secretaris    Weezenhof 32-56, tel: 7850748 

 Anne van der Meulen, penningmeester Weezenhof 34-79, tel: 3582307 
Henny Otto-Stegeman, huurderszaken Weezenhof 32-60, tel: 3445193  

Zondag 5 april Paaseieren zoeken voor de kinderen 
Donderdag 23 april Algemene Ledenvergadering van 20-22 uur in de Prins Clausschool, 40-ste 

straat met aansluitend BHW-café 
Dinsdag 12 mei Rondleiding in de Hatertse Vennen over de veranderingen in het gebied,  

start om 19.00 uur 
Donderdag 11 juni Tuinenschouw met aansluitend BHW-café 
Zaterdag 26 september Burendag met activiteit voor de (jonge) gezinnen:  picknick, speurtocht of 

spel/sport middag 
Dinsdag 13 oktober   Huurdersavond en/of BHW-café met thema 
Donderdag 17 december Kerstborrel 
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