
       
 
Nieuwsbrief BHW november 2021 
 
Sportief en actief, eindelijk weer een grote BHW activiteit! 
Zondag 19 september konden we voor het eerst sinds Corona weer een festiviteit organiseren voor 
onze leden en vrienden. Door de vrijwilligers, een mooie opkomst en prima nazomer-weer werd het 
een écht Buurtfeest! 
Sportiviteit en gezelligheid 
De buurtfeesten van de BHW worden altijd gehouden op het grasveld aan het eind van de 81ste 
straat. Deze keer daagde een Vierkamp kinderen en volwassenen uit om in teamverband zo hoog 
mogelijk te scoren op vier sportieve spellen. Verder was er een springkussen-race en bovenal de 
gelegenheid om (eindelijk weer eens) met elkaar bij te praten. De heerlijke tapas die iedereen had 
meegebracht en de gratis drankjes van het BHW-café, verhoogden het gevoel van ‘nabuurschap’. 
Informatie over Aardgasvrij wonen 
Ook de bij de BHW aangesloten bewoners zijn zich bewust van een (groeiende) noodzaak om te 
zoeken naar mogelijkheden om hun huizen te verduurzamen. De Duurzaamheidsbus van de 
gemeente Nijmegen was daarom aanwezig op het buurtfeest, om vragen te beantwoorden zoals 
‘Hoe bespaar ik op mijn energierekening?’, ‘Hoe gaan of kunnen we van het aardgas af?’, ‘Hoe kan 
ik mijn huis daar alvast op aanpassen?’. 
 

   
 
Organiseren Winterfeest in februari 2022 : een dringende oproep ! 
Bij de organisatie van het Buurtfeest in september hebben we gemerkt dat we zo’n grotere activiteit 
niet meer kunnen organiseren met alleen bestuursleden. We zoeken dringend jongere 
buurtbewoners die bereid zijn de organisatie van zo’n grotere activiteit op zich te nemen. Dus vind 
je het leuk dat jouw kinderen weer marshmallows of hun eigen broodje kunnen roosteren bij het 
kampvuur en je je buurtbewoners kunt spreken onder het genot van muziek en een glas glühwein 
op het Winterfeest in februari bij de scouts?: meld je dan aan om dat te organiseren! Het kan 
bijvoorbeeld een groepje buren zijn die dat samen doen. Maar ook de individuele bewoner die zo’n 
activiteit op prijs stelt, kan zich melden. Voorlopig eenmalig! Indien niemand zich meldt, dan komt 
er helaas geen Winterfeest meer. Wij als bestuur zouden dat jammer vinden, maar wellicht zit jij er 
helemaal niet op te wachten…  
 



Duurzamer wonen in je eigen huis 
Nadat de Duurzaamheidsbus van de gemeente Nijmegen op bezoek is geweest bij het Buurtfeest, is 
een vervolg plan ontstaan. De gebiedsregisseur Tom Verhoef komt met een plan gericht op het 
duurzamer maken van onze huizen. De gemeente Nijmegen stelt voor een energiescan te maken 
van één van onze 248 huizen. Zij digitaliseren daarvoor onze huizen en plaatsen die op een online 
portaal, gebruik makend van de bouwtekeningen, aangevuld met een huisbezoek in één van de 
huizen om na te gaan in hoeverre de tekeningen overeen komen met de werkelijkheid. Op het 
portaal kunnen alle bewoners-eigenaren inloggen en daar zelf informatie aan toevoegen zoals 
energieverbruik en maatregelen die al aan de woning zijn gerealiseerd. Daaruit komen adviezen naar 
voren welke maatregelen nog genomen kunnen worden, wat dit daadwerkelijk kost en wat dit 
oplevert. Daarnaast komen adviseurs huis-aan-huis langs om de mogelijkheden te bespreken. Het 
staat inwoners volledig vrij om hier zelf ruimte voor te maken en het gesprek hierover aan te gaan. 
Advies zal er zijn voor de doe-het-zelver, zelf opdrachten verlenen, maar ook uitvoering en zelfs 
financiering uit handen geven. Dit afhankelijk van de behoefte van de bewoners met wie het gesprek 
wordt aangegaan. We houden u op de hoogte! 
  
ZorgSamenbuurt 
Het koffie-café op donderdagochtend in de Kion draait alweer de nodige maanden. De fietsgroep 
heeft mooie fietstochten gemaakt en is half oktober gestopt. Aansluitend is de wandelgroep weer 
van start gegaan, om de week op woensdagochtend. De groep zit op dit moment aan het maximum 
aantal deelnemers. Als u ook belangstelling hebt, neem dan contact op met Ad Lelivelt e-mail: 
adlelivelt@kpnplanet.nl . De leesclub heeft alweer een paar boeken besproken en ook zijn alweer 
twee filmavonden in Lux georganiseerd. Fijn dat dit allemaal weer mogelijk is in onze buurt! 
 
De Buurthulpdienst is op werkdagen bereikbaar tussen 8 en 20 uur ! 
Sinds enige tijd kunnen we u weer allerhande diensten aanbieden, als u omhoog zit met vervoer, 
een ict-klus, een boodschap of het uitlaten van de hond. U heeft in september weer een folder van 
ons ontvangen en een visitekaartje om op uw prikbord te hangen. Heeft u hulp nodig, veel 
hulpaanbieders staan klaar om u te helpen. Dus aarzel niet en bel: 06 44 01 49 57. 
 
De Algemene Ledenvergadering 
Op 9 september j.l. vond, wederom in het najaar vanwege corona, de Algemene Ledenvergadering 
van de BHW plaats. Met 16 personen hebben we het afgelopen jaar 2020 doorgenomen, zowel 
inhoudelijk als financieel en vooruitgekeken naar het lopende jaar en wat daar wel en niet mogelijk 
is. Het uitgebreide verslag komt rond 8 november op onze website te staan. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
het BHW bestuur: 
 
Henny Otto-Stegeman  voorzitter / huurders  Weezenhof 3260, tel: 024 3445193 
Marja Bouma   secretariaatstaken  Weezenhof 8224 
Baltus Hoogeveen  penningmeester  Weezenhof 3274, tel. 024 3430029 
Anne van der Meulen  ZorgSamenbuurt  Weezenhof 3479, tel: 024 3582307 
 
 
E-mail: bhw.weezenhof@gmail.com 
Website: www.bhwweezenhof.com 
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