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Nieuwsbrief BHW april 2019
Een voorjaarsachtig Winterfeest
Op 24 februari van dit jaar hadden we een voorjaarsachtig Winterfeest op de locatie van scouting
Karel de Stoute. Het was een prachtige zondag, waardoor we buiten konden zitten en de chocomel
koud werd gedronken. Er was live muziek door Beate Schellekens en haar dochters Fiene en Imke.
Er werden broodjes en marshmallows gebakken boven het kampvuur en echte popliedjes
gezongen door een gelegenheidskoortje met gitaarmuziek van RoseAnna van Beek. De zon scheen
volop en er was veel aanloop van onze leden en overige wijkbewoners. Een prachtige start van dit
jaar.
De Ledenvergadering op 12 maart 2019
De Algemene Ledenvergadering van de BHW is dit jaar gehouden in onze huiskamer en het was
daar op dinsdagavond 12 maart gezellig druk. Onze huidige voorzitter Erik Cornelissen heeft zijn
werkzaamheden beëindigd vanwege een verhuizing binnen de Weezenhof, maar buiten ons
complex huizen. Willem Hellebrand, werkzaam geweest in de gezondheidszorg en woonachtig in
de 80e straat is hem opgevolgd. We concluderen dat veel bewoners gebruik maken van onze
activiteiten van de laatste jaren. En daar zijn we trots op. Dat de gemeente dit ook waardeert,
blijkt uit de opnieuw toegekende subsidie voor de huur van onze huiskamer. We volgen met
belangstelling de ontwikkelingen rond het Huis van Weezenhof, maar blijven voorlopig ook
zorgdragen voor het behoud van het besloten karakter van tal van succesvolle activiteiten binnen
onze vereniging, mocht het in de toekomst tot samenwerking komen.
Nieuwe AED’s in Weezenhof
Mede dankzij een eenmalige gift vanuit onze vereniging zijn er door de Stichting AED’s Dukenburg
twee nieuwe apparaten aangeschaft en geïnstalleerd in onze wijk. U kunt ze vinden bij twee
particuliere huizen aan het einde van de 82e straat bij nr. 8282 en bij het middelste huis aan de
parallelweg 12e straat, bij nr. 2666. Daarnaast zijn er nog twee AED’s bij fysio Dukenburg nr. 5516
(achterkant winkelcentrum) en bij de huiskamer Talis (hippe hoogbouw) nr. 4100. Op de website
van HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie (www.hartslagnu.nl), vindt u alle
informatie over het werken van deze apparaten.
Hoe werkt de inzet van een AED?
Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist stelt vast dat het gaat om een mogelijke
hartstilstand. Er wordt een ambulance gestuurd. Tegelijkertijd worden aangesloten
burgerhulpverleners opgeroepen om een AED op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te gaan
reanimeren totdat de ambulance er is. Ook de Weezenhof beschikt over burgerhulpverleners. Er
wordt nog bekeken of dit er voldoende zijn. Wilt u ook burgerhulpverlener worden? Dan vindt u op
de website van AED Dukenburg hoe u zich kunt aanmelden voor een gratis cursus. Mensen die een
geldig reanimatie certificaat hebben, kunnen zich daar ook melden.

Feestcommissie
Voor de organisatie van het Zomer- en Winterfeest in mei en februari, gaan we een feestcommissie
instellen. Heeft u goede ideeën en vindt u het leuk om twee keer per jaar samen met anderen
deze activiteiten te organiseren, meldt u zich dan bij ons per email bhw.weezenhof@gmail.com
Huurderszaken
Per 1 juli komt er weer een huurverhoging aan. Wellicht heeft u de aankondiging daarover al
ontvangen van uw verhuurder. In de speciale Huurwijzer van de Woonbond treft u (blz. 18 e.v.)
aan wat u kunt verwachten en of de verhuurder de juiste verhoging heeft voorgesteld. Wij
verwachten dat beide verhuurders (Grouwels en Woning en Winkelfonds III) weer de maximale
huurverhoging in rekening zullen brengen.
Huurverhoging 2019: 4,1% - 5,6% met inkomensgrens €42.436, m.u.v. AOW gerechtigden en
huishoudens van minimaal 4 personen. Voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract gelden
geen wettelijke maximumpercentages. Zie voor de regels van toegestane huurverhoging in dat
geval uw eigen huurcontract.
Windmolens in de gemeente Heumen
De gemeente Heumen heeft het plan windmolens te gaan plaatsen langs de A73, richting
Weezenhof. Het Platform Weezenhof houdt zich hier mee bezig en behartigt de belangen van ons
allen als wijkbewoners. Volg de berichten via hun website of via Nextdoor.
Activiteiten 2019 komende maanden
25 mei:

Zomerfeest op het grasveld bij de klimmuur eind 81e straat (middag/avond)

6 juni:

Tuinenschouw met aansluitend BHW café (donderdagavond)
Heeft u een leuke tuin die u graag wilt laten zien? Stuur ons een email.

ZorgSamenbuurt
Huiskamer:
Leesclub¹:
Filmavond¹ in Lux:
Wandelgroep:
Fietsclub:
Buurthulpdienst:

elke donderdagochtend 10.30-12 uur m.u.v. schoolvakanties
donderdagochtend van 11–12.45 uur op 23 mei (frequentie 5 x per jaar)
afwisselend dinsdag- en woensdagavond 10 april, 4 juni, 10 juli
en 20 augustus (frequentie 8 x per jaar)
elke twee weken op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur (Opgave bij Ad
Lelivelt, email: adlelivelt@kpnplanet.nl)
elke twee weken op woensdagochtend vanaf 10 uur (Opgave bij Kees
Teeken, email: k.teeken@gmail.com)
alle bewoners kunnen hier gebruik van maken voor hand- en spandiensten!
Bel 06 44 01 48 57

Voor meer informatie zie onze website

¹ Nieuwe data vanaf september worden later dit jaar gepland en gepubliceerd.
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