
Aan: Leden VVE- leden Huize Boschzicht 

Nieuws en nieuwtjes Huize Boschzicht 

 
De plateaulift 
De nieuwe plateaulift is direct ná de extra ALV van 11 februari j.l. besteld. 
De oude lift wordt verwijderd en de noodzakelijke technische voorbereidingen worden uitgevoerd, 
waarna de nieuwe lift zo snel mogelijk operationeel zal zijn. 
 
Het 100-jarig bestaan van Boschzicht 
Tijdens de Nieuwjaarsborrel heeft het Comité 100- jarig bestaan Boschzicht twee vlaggen in “ Haagse 
kleuren” aan de bewoners aangeboden. Door het slechte weer hebben de vlaggen zich nog niet in 
volle glorie kunnen tonen, maar dit zal binnenkort wel het geval zijn. 
Op de reproductie van de aquarel van Paul Kerrebijn kan nog worden ingetekend, evenals op de 
gemaakte kaarten met de afbeelding van deze aquarel, via het Comité. 
De opbrengsten van deze verkoop zullen worden gebruikt voor een cadeau aan Boschzicht tijdens de 
feestelijke borrel in de zomer. 
Oók in het kader van ons a.s. jubileum, wordt momenteel door Teresa Stalinga en Hans Borstlap 
gewerkt aan de uitgave van een jubileumboekje voor de bewoners, met wetenswaardigheden over 
Boschzicht. 
 
Filmopnames 
Eind juni, begin juli worden er in Boschzicht 1 dag opnames gemaakt voor het te verfilmen boek van 
Alexander Münninghoff “De stamhouder”. 
Er wordt gefilmd in de hal van de Neuhuyskant en in het appartement van Jan Paul Klein en Maarten 
Broekema. Er zal voor worden gezorgd, dat dit niet tot overlast zal leiden voor de bewoners. 
 
Map voor nieuwe bewoners 
Binnen de BC zijn we -in overleg met onze huismeester- bezig met het samenstellen van een 
informatiemap voor nieuwe bewoners, in de hoop dat dit veel vragen die leven bij de inhuizing, kan 
helpen ondervangen. 
 
Duurzaam Boschzicht 
De aangevraagde subsidie voor ons project Duurzaam is inmiddels toegekend, deze bedraagt een 
derde van de totale kosten. Dit betekent, dat de BC door kan gaan met de uitwerking van de plannen. 
Definitieve besluitvorming vindt plaats op de komende ALV, die op 6 juli a.s. zal plaatsvinden in het 
Benoordenhuis. 
Het bedrijf, waar wij mee werken, Escom, is in december winnaar geworden van de energy challenge 
van woningcorporatie Woonstad Rotterdam uit 37 inzendingen. 
Het juryrapport is te lezen op de website woonstadrotterdam.nl 
 
  



Lijst sleutel-nood adressen 
Onderstaande bewoners kunnen u helpen in geval van calamiteit/ vergeten sleutel: 
 
De heer J.P. Klein Neuhuyskade 26 
 
Mevrouw T. van der Wyck Neuhuyskade 20 
 
Mevrouw T. Stalinga Benoordenhoutseweg 26B 
 
Mevrouw M. Verlinden Benoordenhoutseweg 26A 
 
De heer J. Ariëns Benoordenhoutseweg 34 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nms BC VVE Huize Boschzicht, 
Elly van der Valk, secret. 
 


