
 

Nieuwsbrief nr 3-2019        24 september 2019 

 

Met daarin: 

• Update stand van zaken: we zijn weer een stap verder! 

• Verslagje van de Kick-off van de Denk-Werk-groepen op 21 september 

• Een oproep: er zijn vacatures (ook open voor belangstellenden!) voor het Bestuur van de 
Stichting Woongroep Weesp 

• En: het restaurant van Zorgcentrum Oversingel is vernieuwd en prachtig geworden! 
       
Beste wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp, 
 
Wat fijn dat ik nu weer eens kan melden dat we weer een stapje verder zijn in dit proces van twee 

stappen vooruit en eentje achteruit…       
Onze projectleider, Bart Eekels, gaf afgelopen maandag aan dat hij de rekensom voor de bouwprijs 
van een gebouw met zo’n 24 appartementen rond heeft. Dat voorstel moet nog wat geledingen door 
bij de firma van Wijnen, maar als dat goed gaat (en hij is daar redelijk gerust op), dan kan er een bod 
op de grond worden gedaan. Hij heeft volgende week een gesprek met zijn leidinggevende daarover 
en hopelijk horen we dus spoedig meer.  
 
Op zaterdagmiddag 21 september troffen een 16-tal Denkwerkers elkaar in restaurant Selene om 
een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een Buurt-pluk-moestuin, het opzetten van culturele 
activiteiten in ons toekomstig  “Praathuis” ( wie weet een betere naam?) en de inrichting c.q. 
vormgeving van datzelfde “Praathuis”. Elke groep kreeg de nodige informatie en een lijst met namen 
uitgereikt. Als je hebt opgegeven voor één van de groepen maar er helaas zaterdag niet bij kon zijn: 
wees gerust, de groep neemt contact met je op. De tuingroep ging alvast op een eerste excursie naar 
het desbetreffende stukje grond en de andere twee groepen maakten een plan van aanpak en 
afspraken voor de komende sessies. In december-januari gaan de groepen hun plannen presenteren 
aan het bestuur. In februari hopen we weer een diner te kunnen organiseren en worden de plannen 
aan allen gepresenteerd. We zijn heel benieuwd waar de Denk-Werkgroepen allemaal mee komen! 
Al met al was het een heel geslaagde middag, met veel dank aan Jeff voor het beschikbaar stellen van 
zijn ruimte! 
 
Zoals bekend is het bestuur van de stichting WGW, nu nog bestaand uit Alinda en ondergetekende ;-(  
op zoek aanvulling. De omschrijving van de vacatures vind je hieronder. Gesprekken met kandidaten 
zullen plaatsvinden op zaterdagmiddag 19 oktober, dus haast je om ons te laten weten als je 
interesse hebt!  
 
En last but not least: vergeet vooral niet om eens een kijkje te gaan nemen bij onze toekomstige 
buren in Oversingel. Het restaurant is volkomen vernieuwd en erg gezellig geworden. Reserveren 
kan, een dag van te voren, op 0294-  23 96 81. 



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

Vacature voor de functie van Bestuurslid van de Stichting 

Woongroep Weesp 
  

Wij zoeken per 1 november naar uitbreiding van het bestuur met kandidaten die 

voldoen aan een aantal van de volgende kenmerken: 

- bereid mee te denken binnen de kaders van de uitgangspunten op de website en in 

het Plan van Eisen 

- een oplossingsgerichte teamspeler 

- bekend met politieke processen 

- beschikkend over een groot netwerk  

- cultureel geïnteresseerd 

- bereid mee te werken aan fondsenwerving voor de toekomstige activiteiten 

- bekend met bouwkundige processen is een pré 

  

Voor eventuele nadere informatie of het aangeven van je interesse graag mailen 

naar Ingrid Dokter, voorzitter, op woongroepweesp@gmail.com 

  

Gesprekken met kandidaten staan gepland voor de middag van zaterdag 19 oktober 2019. Het 
betreft hier een onbezoldigde functie die maximaal 3 uur per maand in beslag zal nemen. 
Vergaderen gebeurt voornamelijk in de avonduren. 

 
 
 
 


