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Beste Wacht-Lijster en belangstellende van Woongroep Weesp, 
 

• Wat was het Kerstdiner bij Aaltje een succes! Georganiseerd door de Denk-Werkgroep Cultureel, 
met muziek, samenzang en een verteller in de persoon van Alfred. En dat alles in het feestelijk 
aangeklede “zaaltje van Aaltje” met een 3-gangen diner dat geenszins teleurstelde en verrukkelijk 
vegetarisch was. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! 
De presentatie van Mark Lokotte van het stroomschema van ons toekomstige proces in de tijd dat 
in samenspraak met van Wijnen werd opgesteld was duidelijk. Binnenkort is het te vinden in het 
beschermde ledengedeelten van de website. Leuk dat Mark erbij was, evenals Yvonne, onze 
adviseuse en Monique die alles afweet van Ouderenhuisvesting in Amsterdam. We zaten met z’n 
33-en aan tafel. De afvallers zaten ziek thuis, met veelal – toch nog weer!- Corona of durfden de 
weg niet op vanwege gladheid en mist.  

 

• De Consent train-de-trainer tweedaagse op 28 januari en 25 februari is vol: er hebben zich 13 
mensen opgegeven. Verslag volgt, evenals een uitnodiging t.z.t. om deel te nemen aan een van de 
gesprekskringen om met dit systeem van besluitvorming te oefenen. 

  

• De oprichting van de aanstaande Bewoners Vereniging vordert gestaag en één van de nieuwe 
wachtlijsters, Gé Seelen, is als expert op dit gebied toegevoegd aan het bestuur. Hij zal samen met 
Bob gesprekken voeren bij een notaris die verstand heeft van dit soort verenigingen. Zodra er een 
solide concept van de statuten is, zullen we dit mailen aan alle wachtlijsters met een verzoek om 
aanvullingen te doen. 

 

• Het bestuur heeft op 7 december een prettig gesprek gehad met mw. Tineke Booij, 
Portefeuillehouder Wonen in de Bestuurscommissie van Weesp. Zij is enthousiast voor ons plan en 
zegde toe om ons, waar dat kan, te helpen ons mooie plan zo spoedig mogelijk te verwezenlijken. 
Heel fijn!  

 

• Dan een bestuursbesluit: op 21-11-2022 is besloten dat het hele toekomstige gebouw, inclusief 
buitenruimtes, rookvrij zal zijn.  

 

• Wachtlijstbijdrage: Begin januari krijgen alle wachtlijsters weer het verzoek hun bijdrage voor 2023 
over te maken. Deze zal gelijk zijn aan de bijdrage voor 2022. Mocht je besloten hebben om van je 
plek op de wachtlijst af te zien, dan horen we dat graag voor 31 december. Het verzoek de 
wachtlijstbijdrage over te maken zal dit keer 1x verzonden worden, dus er wordt NIET gemaand! 
 

• Als er nieuwe wachtlijsters zijn die graag aan één van de Denk-Werkgroepen zouden willen 
meedoen dan horen we dat graag. Er is in ieder geval nog plek bij de Denk-Werkgroep Buurttuin en 
Inrichting Praathuis.  

 
En tot slot: Alles wijst er op dat er in 2023 gas gegeven zal worden vanuit Van Wijnen en Abbott om te 
komen tot de  Koop Overeenkomst, dus ik wens ons allen een VOORTVAREND 2023. En gezond, 
natuurlijk! 
 
Namens het bestuur van Stichting Woongroep Weesp 
Ingrid Dokter 
 


