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Nieuwsbrief BHW oktober 2017 
 
Beste leden,  

 
• Op dinsdagavond 24 oktober 2017 (20-22 uur) organiseren wij een thema-avond in de 

Prins Clausschool voor jong en oud met als titel:  
 
Zorg voor later? 

• Wanneer ben ik toe aan het regelen van mijn nalatenschap?  

• Doe ik dat als mijn levenseinde nadert of kan ik daar beter vroeg mee beginnen? 

• Kies ik voor een testament of een codicil? En wat is een levenstestament? 

• Moet ik iets regelen voor mijn jonge kinderen als ik of mijn partner voortijdig overlijdt? 

• Maakt het wat uit of ik getrouwd ben of samenwoon? 

• Wanneer en hoe regel ik een executeur?  

 
Vragen waar we niet dagelijks mee bezig zijn, maar die soms toch eerder om een antwoord vragen 

dan we dachten. Daarom organiseert de BHW een avond waarin twee deskundigen deze thema’s 

aan de orde stellen en er gelegenheid is om uw vragen te stellen. 

 
• De ZorgSamenbuurt krijgt vorm. De huiskamer in het Kion gebouw aan de 81-ste straat (81-

06) wordt wekelijks bezocht door zo’n 8-10 personen. De afgelopen maanden zijn er een 
aantal activiteiten van daaruit georganiseerd, zoals een ochtend over stamboomonderzoek, een 
wijkwandeling met deskundige uitleg, een soepmaaltijd op zondag, een brunch met excursie 
naar de Spiegelwaal begin augustus. De vaste bezoekers leren elkaar kennen en dat geeft 
regelmatig aanleiding tot boeiende gesprekken en uitwisseling. In september is een leesclub 
gestart en er volgen nog vier filmavonden. De werving van makelaars en dienstverleners is in 
gang gezet, al laten de reacties nog wat op zich wachten. Heeft u belangstelling voor één van 
deze rollen, laat het ons weten. Op de website treft u meer informatie hierover aan.     

 
• Het Zomerfeest op 20 mei met een aantal workshops en heerlijke baksels in het kader van 

“Heel het Hart van de Weezenhof bakt”, was matig bezocht, al was het BHW café gezellig druk, 
de stemming prima en hadden we goed weer die dag. De Tuinenschouw begin juni bracht 
weer verrassende tuinen onder de aandacht van de belangstellenden en werd traditiegetrouw 
afgesloten met een BHW café in de tuin van Ans Helmink. Hoewel Burendag op 23 september  
rustig oogde hadden we toch zo’n 50 volwassenen en kinderen, was het gezellig en leverde het 
onverwachts veel publiciteit op in de Gelderlander en de volgende Dukenburger. 
 

• Activiteiten gepland voor de komende maanden: 
o Woensdag 11 oktober filmavond (aanmelden verplicht) 
o Dinsdag 24 oktober Thema-avond “Zorg voor later?” en BHW café 
o Dinsdag 12 december filmavond (aanmelden verplicht) 
o Zondag 21 januari 2018 Nieuwjaarsfeest 
o Woensdag 7 februari 2018 filmavond (aanmelden verplicht)   
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• Het Bestuur is in de zomer gewijzigd, doordat Erik Cornelissen de voorzittershamer overnam 
van Martin Salden, conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van maart van dit 
jaar. Henny Otto, bestuurslid voor de Huurders, heeft in maart naast het huurderswerk het 
secretariaat op zich genomen. Anne van der Meulen stuurt naast haar taak als penningmeester 
de ZorgSamenbuurt aan vanuit het bestuur. Er is nog steeds een vacature voor een 
bestuurslid die het leuk vindt een bijdrage te leveren aan het organiseren van onze 
activiteiten. Ook zoeken we dringend aanvulling voor de werkgroep Jonge Gezinnen, die 
een paar activiteiten per jaar organiseert en nu nog maar uit 2 leden bestaat, waaronder onze 
voorzitter. Er zijn twee tenten aangeschaft voor onze buiten activiteiten.  
 

• Huurdersnieuws: Er zijn op dit moment nog 47 huurhuizen. We hebben eerder dit jaar een 
gesprek gehad met VSN, de beheerder van de huurhuizen van Woning en Winkelfonds III en 
met Grouwels Vastgoed b.v. Aangezien beide verhuurders niet van plan zijn de onveiligheid te 
verhelpen van de gekeurde elektrische installatie in één van onze huizen (NEN 1010 
keuring), hebben wij dit voorgelegd aan de Huurcommissie. De uitspraak die recent is 
ontvangen, is teleurstellend maar verwacht: de verhuurder voldoet aan het bouwbesluit uit de 
jaren ’70 en is wettelijk niet verplicht de elektrische installatie te updaten. Het gaat met name 
om vervanging van de stoppenkast zonder aardlekschakelaar en de aarding van de gasleiding.  

 
Met vriendelijke groet, het bestuur: 

 
Erik Cornelissen, voorzitter     

Weezenhof 80-15, tel: 06-30884451 
Anne van der Meulen, penningmeester en ZorgSamenbuurt 

Weezenhof 34-79, tel: 024-3582307 
Henny Otto-Stegeman, secretaris en huurderszaken  

Weezenhof 32-60, tel: 024-3445193 
 
 
 
 


