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KOEPEL VAN BEWONERSCOMMISSIES VOOR SSH HUURDERS

Beste huurders,

Het nieuwe collegejaar is weer van start en 
vanuit jullie huurdersvertegenwoordiging 
zijn we ook weer druk in de weer. BoKS heeft 
een Facebookpagina opgericht en inmiddels 
hebben de eerste bewoners in Johanna hun 
intrek genomen. Iets uitgebreidere informatie 
vind je hier in de nieuwsbrief en natuurlijk op 
onze website. Vergeet je niet op te geven voor 
Sustainable Student en veel succes dit collegejaar!

 Namens het BoKS bestuur,
 Kim Blom – Voorzitter

Duurzaamheid in studentenwoningen: kan dat? Dat horen 
we graag van jou! BoKS organiseert samen met Student 
& Starter (gemeeteraadspartij in Utrecht) op donderdag 
8 oktober Sustainable Student, een avond waarop we aan 
de hand van pitches van experts discussiëren over duur-
zame studentenwoningen. Want wiens verantwoordelijk-
heid is die hoge energierekening eigenlijk, en wat kun je er 
zelf aan doen? Over deze en andere vragen discussiëren 
we op 8 oktober met o.a. raadsleden, SSH en studenten. 
Iedereen die hier iets over te zeggen heeft, of die er graag 
meer van wil weten is welkom! Wil je erbij zijn? Meld je 
aan via de website: 
www.studentenstarter.nl/duurzaamwonen

     BoKS is nu, naast Twitter, ook actief op Facebook!

     Volg ons dus via @BoKSxl en vergeet ons 
     niet te liken voor het laatste nieuws.

Woonbestuur in de Spotlights

Wij zijn het IBB-woonbestuur, 
en wij vertegenwoordigen 
de bewoners van het leukste 
en gezelligste, grootste en 
oudste studentencomplex van
Utrecht! Ons bestuur bestaat 
uit Frans (voorzitter), 
Suzanne (secretaris), 
Victor (penningmeester), Rik en Simone (algemene be-
stuursleden). Oud-voorzitter Arjan raken we maar niet 
kwijt dus hij hoort er ook nog een beetje bij.

We vormen als bestuur een schakel tussen de bewoners 
en organisaties zoals de SSH en de gemeente. Verder zijn 
we veel bezig met het bedenken van leuke activiteiten om 
de bewoners met elkaar in contact te brengen, zoals IB-
Beer-Olympics (een bierspel-olympiade) en Squirt Your 
Neighbour (een grootschalig watergevecht die meerdere 
weken loopt). Zo is ook het bekende IBB-Fest begonnen 
als een activiteit binnen ons bestuur. Op onze zogeheten 
StufiBorrels organiseren filmavonden, spelletjesavonden 
of muziekoptredens. Tijdens onze vergaderavonden op de 
woensdag is het woonbestuurhok ook altijd open voor de 
bewoners  voor vragen en suggesties of gewoon om 
gezellig een biertje te komen doen.

Komende tijd zal het IBB in het teken staan van een groot-
schalige verbouwing. Hierbij gaan we als woonbestuur zo 
goed mogelijk onze bewoners informeren en eventuele 
problemen voortijdig proberen op te lossen. Verder blij-
ven we natuurlijk inzetten op leuke activiteiten, die het 
IBB alleen maar gekker moeten maken dan het nu al is. 
Het IBB blijft immers die gezellige stadscamping waarbij 
alles mogelijk is.

Johanna opgeleverd!

Op de Utrechtse Uithof heeft de SSH een nieuw 
studentencomplex gerealiseerd. Johanna is inmiddels 
opgeleverd en de eerste nieuwe bewoners hebben in 
augustus hun intrek genomen. De SSH is een project 
gestart, waarbij in een aantal woningen een dove student 
samenwoont met een student van het Instituut voor 
gebaren, taal en dovenstudies. Het doel van dit project is 
om de dove of slechthorende meer te betrekken in het 
studentenleven en kan de andere student het geleerde in 
de praktijk brengen.
We wensen iedereen hier veel woonplezier!

http://www.studentenstarter.nl/duurzaamwonen

