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Met daarin:
•
•
•
•
•

Update stand van zaken Van Wijnen,
Eerste aanzet tot aanvraag subsidie voor procesbegeleiding en ondersteuning Bestuur
Voorstellen twee nieuwe bestuursleden
Verzoek betaling wachtlijst bijdrage 2020
Datum Familiediner bij restaurant Selene: 23 februari vanaf 17.00 uur

Beste wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,
Bij deze dus even de laatste update van dit jaar.
• Update stand van zaken Van Wijnen: Ondanks het feit dat ik jullie kon berichten dat de rekensom wat
betreft de bouw van 24 appartementen voor de WGW eind september rond leek te zijn, is het helaas niet
gelukt om nog voor de Kerst een bod uit te brengen op het Abbott perceel. Bart heeft mij nu verzekerd dat
dit direct na het Kerstreces weer wordt opgepakt. We wachten dus maar weer geduldig af.
•

Zoals velen van jullie bekend is, is er aan het begin van dit jaar een subsidieregeling gelanceerd om
initiatieven zoals het onze te faciliteren en te ondersteunen. In eerste instantie leek het er niet op dat wij
voor deze regeling in aanmerking zouden kunnen komen, maar naar verluid wordt de regeling begin volgend
jaar verruimd, zodat wij ook een kans hebben om in aanmerking te komen voor een subsidie op de
ondersteuning bij de initiatief-fase van ons project, zo is mij verzekerd door het desbetreffende ministerie.
Inmiddels zijn wij in gesprek met een bureau dat daar ruime ervaring mee heeft en het bestuur gaat helpen
die subsidie te bemachtigen. Dit geld wordt dan besteed aan de ondersteuning van het bestuur bij de
processen die gaan leiden tot de bouw.

•

In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep voor bestuursleden en met grote vreugde verwelkomen wij
twee zeer gemotiveerde en kundige nieuwe bestuursleden: Ans Bos en Bob Haverhoek. Onderaan deze
nieuwsbrief stellen zij zich aan je voor.

•

En dan nu even de financiën: de wachtlijstbijdrage voor 2020 is gelijk gebleven aan die van 2019: €40 voor
alleenstaanden en €60 voor stellen. Zou je het voor jou toepasselijke bedrag vóór 15 januari willen
overmaken op rekeningnummer NL78RABO0325225974 onder vermelding van je naam en
“wachtlijstbijdrage 2020”? Dank alvast!
En mocht je niet langen prijs stellen op een plek op de wachtlijst, wil je me dit dat zo spoedig mogelijk laten
weten? Er hebben zich inmiddels alweer vier nieuwe kandidaten gemeld…..

•

Zoals boven aangekondigd: op 23 februari eten we weer met z’n velen (allen?) bij Selene in de Slijkstraat. Op
het programma staat dan, naast lekker eten en weer eens even goed bijpraten, ook een presentatie van de
verschillende Denkwerkgroepen over hun plannen en ideeën aan alle Wachtlijsters, dus reserveer deze
datum vast in je agenda! De kosten zullen €35 p/p bedragen, dit is inclusief 2 drankjes en koffie/thee.

•

En dan nu de aangekondigde voorstelronde van de nieuwe bestuursleden:

Bob Haverhoek:

Mijn naam is Bob Haverhoek, zestig jaar en getrouwd met Raymonde. Wij wonen aan de rand van het centrum in
Weesp vlakbij de beoogde locatie voor de woongroep. Ik werk als veiligheidsadviseur bij een bedrijf in Utrecht. Als het
lekker weer is ga ik graag fietsen op m’n racefiets, ben gek op muziek en verhalen schrijven mag ik ook graag doen.
Ik ben erg enthousiast over het idee woongroep. Samen met anderen nu actief in de werkgroep ”praathuis” en
komend jaar ook in het opzetten van de bewonersvereniging.

Ans Bos:

Hallo Allemaal,
Graag wil ik me voorstellen als nieuw bestuurslid van de WGW.
Mijn naam is Ans Bos en ik woon in Hilversum en sinds een maand officieel als secretaris toegevoegd aan het bestuur.
Ik was al een tijdje op zoek naar woonvormen voor senioren toen ik de site van WGW tegen kwam, werd eigenlijk
meteen enthousiast want dit was waar ik naar op zoek was.
Een woonvorm met betrokkenheid op elkaar, uitdagende activiteiten en in de omgeving van Hilversum.
Ik kende Weesp een beetje en voel me daar prettig omdat het me zo aan Deventer doet denken waar ik jaren heb
gewoond dus heb ik me meteen aangemeld.
Na het intake gesprek kreeg ik gelukkig snel te horen dat ik op de wachtlijst geplaatst was.
Heb me opgegeven voor de culturele werkgroep, waar ik jammer genoeg nog niet aanwezig kon zijn, maar inmiddels
mee werk in het bestuur van de WGW.

Op dit moment ben ik nog aan het werk, geen hele dagen meer maar wel 4 middagen en iedere woensdag middag
ben ik bij mijn kleindochter .
Ik ga 3 morgens per week 2 uur naar de sportschool omdat ik graag ook fysiek fit blijf en ben heel blij dat ik
gezegend ben met een goede gezondheid!
Verder geniet ik ervan om mijn tijd te delen met mijn familie en mijn vrienden, houd van koken, lekker eten en dan
vooral samen.
Ga graag op vakantie naar de warme landen!, bezoek musea en culturele activiteiten op breed gebied en houd van
muziek en dansen!
Tja en dan blijft er op dit moment niet zo heel veel vrije tijd over maar die besteed ik aan lezen, volg op TV politieke
en maatschappelijke ontwikkelingen, boetseer graag maar waar ik niet veel aan toe kom omdat ik er niet zoveel
ruimte voor heb. Om mijn hoofd leeg te maken…….legpuzzels maken maar dan wel op mijn lap- top, heel makkelijk
en ik raak nooit een stukje kwijt!
Graag zie ik jullie persoonlijk voor een verdere kennismaking (op 16 januari bij de presentatie van de werkgroepen
aan het Bestuur?) of bij het diner op 23 februari.
En dat is het dan voor nu! Fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar!

Met hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Woongroep Weesp,
Ingrid Dokter

