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Nieuwsbrief BHW januari 2020 
 
 
De Buurthulpdienst is er ook voor u ! 
Sinds 2 december is onze Buurthulpdienst ook werkzaam voor de bewoners van de 88 lage 
appartementen in onze wijk grenzend aan onze huizen. Ook staan er nu maar liefst zo’n 35 mede- 
wijkbewoners voor u klaar om hun diensten aan te bieden wanneer u wat hulp best kunt 
gebruiken! Dat hadden we u in december al gemeld. We merken echter dat u als bewoner, jong of 
oud, nog niet altijd onze Buurthulpdienst weet te vinden. Logisch, want het zit niet in je systeem 
om meteen bij de eerste de beste vraag die je hebt te denken aan onze hulptelefoon  
06 44 01 49 57. Daarom ontvangt u van ons deze keer de Nieuwsbrief  BHW van januari 2020 op 
papier, met opnieuw het visitekaartje van de Buurthulpdienst. Ook als u nog geen lid bent van 
onze vereniging. Bewaar het kaartje op een handige plaats, waar u het af en toe tegenkomt.  
 
Weet u nog?  
• Je bent ziek en hebt toch een boodschap nodig. 
• Je krijgt het niet voor elkaar, dat schilderij op te hangen. 
• Je zit ernstig verlegen voor een oppas voor de kinderen vanavond. 

• Je hebt behoefte aan gezelschap tijdens een wandeling. 
• Of je wilt graag vervoer naar het ziekenhuis.  
Een van onze hulpaanbieders wil u vast wel helpen! Dus aarzel niet en bel 06 44 01 49 57. 
 
Een voorjaarsachtig Winterfeest op 16 februari? 
Weet u nog hoe het was vorig jaar op 24 februari 2019? Het was een prachtige zondag, waardoor 
we buiten konden zitten bij scouting Karel de Stoute en de chocomel koud werd gedronken. Er was 
live muziek, er werden broodjes en marshmallows gebakken boven het kampvuur en popliedjes 
gezongen. De zon scheen volop en er was veel aanloop van onze leden en overige wijkbewoners. 
Een prachtige start van het jaar. Zouden we dat dit jaar weer zo treffen of zit u liever bij de 
houtkachel binnen met een glas glühwein? U bent vast uitgenodigd!      
 
De Ledenvergadering op 19 maart 2020 
Op 19 maart is onze ledenvergadering gepland, dit keer in het Huis van Weezenhof. Een mooie 
plek, waar we u gaan voorstellen aan ons nieuwe bestuurslid Anne van Langen, die de taak van 
penningmeester hoopt over te nemen. Er is goed nieuws over continuering van de 
ZorgSamenbuurt en natuurlijk gaan we weer graag met u in gesprek over verbeterpunten. 
 
Huurderszaken 
Per 1 juli komt er weer een huurverhoging aan. De inflatie was hoog en de maximale 
huurverhoging vastgesteld door de Rijksoverheid zal dan ook 5,1% - 6,6% bedragen voor de 
huurders die nog vallen in de categorie ‘sociale huurwoning’. Dit zijn veelal de huurders die hier al 
lang wonen. Valt u daar niet onder, dan bepaalt uw huurcontract wat de verhuurder mag vragen. 
In april ontvangt u van ons weer de speciale Huurwijzer van de Woonbond met de juiste informatie 
hierover en over de mogelijkheden die u hebt om bezwaar aan te tekenen. De beheerder van de 
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huizen van Woning en Winkelfonds III (12e, 32e, 33e en 34e straat) heeft vorig jaar aangekondigd 
dit jaar de huizen te laten schilderen. Wij zijn benieuwd. 
 
Feestcommissie in oprichting 
Onze voorzitter Willem Hellebrand is druk bezig geweest een feestcommissie op te tuigen, die de 
activiteiten voor al onze leden gaat organiseren zoals het huidige Winter- en Zomerfeest. Hierdoor 
wordt het bestuur ontlast met de organisatie hiervan en zijn we verzekerd van frisse nieuwe 
ideeën. Daar zijn we blij mee. 
 
Activiteiten ZorgSamenbuurt 
De activiteiten vanuit onze huiskamer lopen ook in 2020 gewoon door. De Gemeente Nijmegen 
heeft tot augustus 2020 ons subsidie toegezegd. Daarna zouden we naar het Huis van Weezenhof 
kunnen. Dankzij een bijzondere gift van één van onze trouwe leden kunnen we ook na augustus 
2020 echter gewoon doordraaien op deze prettige ruime plek.  
 

Activiteiten 2020 komende maanden 
 

16 februari  Winterfeest bij scouting Karel de Stoute in Vogelenzang 
 
19 maart  Algemene Ledenvergadering in het Huis van Weezenhof 
   Let op, deze datum is gewijzigd ten opzichte van eerdere publicaties!! 
 
24 april Fietsexcursie over het Universiteitsterrein o.l.v. Kees Teeken. Start om 15 

uur met om 17.30 uur samen een hapje eten op de Campus  
 
28 mei:  Tuinenschouw met aansluitend BHW café (donderdagavond) 
   Heeft u een leuke tuin die u graag wilt laten zien? Stuur ons een email! 
 
6 juni:  Zomerfeest op het grasveld bij de klimmuur eind 81e straat (middag/avond) 
 
ZorgSamenbuurt 
 
Huiskamer:   elke donderdagochtend 10.30-12 uur m.u.v. schoolvakanties 
Leesclub¹:  donderdagochtend van 11–12.45 uur op 23 januari, 19 maart en 28 mei  
   (frequentie 5 x per jaar) 
Filmavond¹ in Lux: afwisselend dinsdag- en woensdagavond 5 februari, 7 april, 3 juni, 7 juli  
   en 12 augustus (frequentie 8 x per jaar) 
Wandelgroep: elke twee weken op woensdagochtend vanaf 10 uur tot en met april 

(Opgave bij Ad Lelivelt, email: adlelivelt@kpnplanet.nl)  
Fietsclub: elke twee weken op woensdagochtend vanaf 10 uur vanaf maart (Opgave bij 

Kees Teeken, email: k.teeken@gmail.com) 
 
Voor meer informatie zie onze website 
¹ Nieuwe data vanaf september worden later dit jaar gepland en gepubliceerd. 

 
Met vriendelijke groet, het bestuur: 
 
Willem Hellebrand,  voorzitter    Weezenhof 80-09, tel: 06 52070418  

 
Anne van der Meulen penningmeester / ZorgSamenbuurt 

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

    Weezenhof 32-60, tel: 024 3445193 
Anne van Langen  aspirant penningmeester 
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