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Nieuwsbrief BHW februari 2017 
 
Beste leden,  

 
 Goed nieuws over de ZorgSamenbuurt: na de geslaagde brainstormavond op 21 november is 

de werkgroep erin geslaagd een ruimte te vinden om elkaar te ontmoeten. Op zondag 5 
maart tussen 15.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom op de feestelijke opening van 
onze huiskamer. De huiskamer vindt plaats in het Kion gebouw aan de 81-ste straat (81-06) 
naast de Prins Clausschool (dependance). Wij starten na 5 maart met 2 uur per week inloop 
voor koffie en thee, een spelletje voor wie dat wil, iedere donderdag van 10.30-12.30 
uur. De komende maanden zullen wij ook andere activiteiten aan gaan bieden bij voldoende 
belangstelling. Wij hopen veel mensen, jong en oud, te ontmoeten op zondag 5 maart! 

 

 Noteert u ook 13 maart 2017 in uw agenda?! Dan is onze Ledenvergadering gepland 
waarin wij graag Erik Cornelissen aan u willen voorstellen als kandidaat voor het 
voorzitterschap van onze vereniging. Mocht u zich ook kandidaat willen stellen voor het 
voorzitterschap of geïnteresseerd zijn in de vacature voor het secretariaat, meld u zich dan 
vòòr 10 maart bij Martin Salden. Natuurlijk leggen wij verantwoording aan u af over het beleid 
van het afgelopen jaar. Ook melden wij het laatste nieuws over de ZorgSamenbuurt. De 
ledenvergadering vindt plaats in de Prins Clausschool (hoofdgebouw) en begint om 20 uur met 
inloop vanaf 19.45 uur. Vanaf 21.30 uur bent u natuurlijk ook welkom bij het BHW-café.  

 

 Activiteiten gepland voor het komende jaar: 
o Zondag 5 maart 2017 15-17 uur Opening Huiskamer ZorgSamenbuurt 
o Maandag 13 maart 2017 Algemene Ledenvergadering BHW en BHW café (avond) 
o Zaterdag 20 mei 2017 Zomerfeest  en BHW café (middag) 
o Donderdag 8 juni 2017 Tuinenschouw  en BHW café (avond) 
o Zaterdag 23 september Burendag met rommelmarkt  en BHW café (middag/avond) 
o Dinsdag 24 oktober Thema-avond en BHW café 

  
 Huurdersnieuws: Er zijn op dit moment nog zo’n 50 huurhuizen. We hebben onlangs een 

gesprek gehad met VSN, de beheerder van de huurhuizen van Woning en Winkelfonds III. Van 
de 24 huurhuizen blijkt er nog maar 1 huis te zijn met een oude CV ketel ! Helaas is VSN niet 
van plan de onveiligheid te verhelpen van de gekeurde elektrische installatie in haar 
huurhuizen. Wij leggen dit natuurlijk voor aan de Woonbond. Het meldpunt Interacties 
Huurder-Verhuurder is in november opgeheven. Beide verhuurders blijken na enig 
aandringen redelijk adequaat te reageren op gemelde klachten. Grootste knelpunt lijkt de 
communicatie tussen de verhuurder als opdrachtgever en het uitvoerende bedrijf. Als gevolg 
daarvan wordt de huurder vaak van het kastje naar de muur gestuurd. VSN neemt dit op met 
installatiebedrijf Pendik. 

 
Met vriendelijke groet, het bestuur: 

Martin Salden, voorzitter    Weezenhof 80-49, tel: 3440204 
Anne van der Meulen, penningmeester Weezenhof 34-79, tel: 3582307 
Henny Otto-Stegeman, huurderszaken Weezenhof 32-60, tel: 3445193 
vacature, secretaris 
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