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Nieuwsbrief BHW december 2018 
 
Activiteiten voorjaar 2019 
24 februari: Winterfeest bij scouting Karel de Stoute voor jong en oud (middag) 
12 maart: Algemene Ledenvergadering in de Prins Clausschool met BHW café 
25 mei: Zomerfeest op het grasveld bij de klimmuur eind 81e straat (middag/avond) 
 
ZorgSamenbuurt 
Huiskamer:   elke donderdagochtend 10.30-12 uur m.u.v. schoolvakanties 
   start 10 januari 
Leesclub:  donderdagochtend van 11–12.45 uur op 24 januari, 14 maart en 23 mei 
Filmavond in Lux: afwisselend dinsdag- en woensdagavond 19 februari, 10 april, 4 juni, 10 juli 
   en 20 augustus 
Wandelgroep:  elke twee weken op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur 
Fietsclub:  elke twee weken op woensdagochtend vanaf 10 uur (start weer in maart) 
Voor meer informatie zie onze website 

 
Nieuwe kandidaat-voorzitter 
Wij zijn blij een nieuwe kandidaat te hebben gevonden voor het voorzitterschap van onze 
vereniging: de heer Willem Hellebrand. De komende maanden draait hij warm en we hopen hem 
op de Algemene Ledenvergadering door de leden te kunnen laten benoemen. Onze huidige 
voorzitter Erik Cornelissen stopt helaas vanwege een verhuizing binnen de Weezenhof, maar buiten 
ons complex huizen. 
 
Houdt u van lezen?  
En vindt u het boeiend om samen met anderen over een boek van gedachten te wisselen? Dan is 
de leesclub wellicht iets voor u! Op donderdagochtend (zie bovengenoemde data) zijn er 2 
plaatsen beschikbaar bij onze leesclub.  
 
Werkgroep Jonge Gezinnen 
Wij zijn dringend op zoek naar leden uit de doelgroep Jonge Gezinnen om komend jaar het 
Winterfeest en het Zomerfeest te organiseren. Wilt u zich niet vastleggen, maar wel eenmalig 
organiseren, ook dan bent u van harte welkom! Op 24 februari en 25 mei vindt er een activiteit 
plaats en hebben we dringend mensen nodig!   
 
Met vriendelijke groet, het bestuur: 
 
Erik Cornelissen,   voorzitter  Weezenhof 27-14, tel: 06 30884451 
Anne van der Meulen  penningmeester  

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

huurders  Weezenhof 32-60, tel: 024 3445193 
Vacature bestuurslid  organiseren activiteiten  
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