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Beste Wacht-lijsters, aspirant wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,
Dit wordt, in het kader van een land dat aardig tot stilstand is gekomen, een korte nieuwsbrief. Na ons
etentje op 25 februari hebben wij elkaar niet meer kunnen treffen. Intussen is er best veel gebeurd: er
hebben mensen aangegeven niet langer op de wachtlijst te willen staan; en heel verdrietig: André is
overleden en heeft niet mogen meemaken om in de Woongroep te wonen. Maar er zijn ook een heleboel
nieuwe aanmeldingen dus de wachtlijst blijft stabiel op 35 staan.
Een aantal wachtlijsters staat te popelen om weer eens iets te organiseren en is een ( aantal) wandeling(en)
aan het voorbereiden, voor na de lockdown.
En last but not least:
Eindelijk weer eens een stapje in dit lange proces van verwerkelijking van ons mooie idee!
Van Bart Eekels van Van Wijnen hoorden wij gisteren dat er eindelijk een reactie is op het bod op de grond
waar wij willen bouwen!
Hoera!
Maar….Abbott gaat niet akkoord met het geboden bedrag en doet een tegenvoorstel wat flink hoger is.
Wel geven zij aan in principe bereid te zijn de grond aan Van Wijnen te verkopen ten bate van de bouw van
een appartementengebouw voor Woongroep Weesp. Dat is positief en geeft ons hoop dat ze er wel
uitkomen samen.
Bart heeft me beloofd om, zodra hij weer aan het werk gaat in januari, deze zaak op te pakken en te gaan
kijken naar de mogelijkheden.
En nou maar duimen dat er een haalbare prijs voor de grond bedacht wordt, want elke verhoging vertaalt
zich in de huur die aan ons berekend moet gaan worden…
Met dit positieve nieuws sluit ik deze nieuwsbrief af.
Wij wensen jullie fijne dagen en een heel mooi en ingeënt 2021!
Liefs, ook van Ans en Bob,
Ingrid

