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Beste Wacht-lijsters, aspirant wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,
Er zit bijna een half jaar tussen deze nieuwsbrief en de laatste. Dat is natuurlijk voor een deel te wijten aan
de rare tijd waarin we nu leven, maar ook aan de lange tijd die het duurt voordat het antwoord van Abbott
op het bod van Van Wijnen op “ons” stukje grond bekend wordt. De verwachting is nu dat er eind
november een antwoord uit Amerika, waar het hoofdkantoor zit, te verwachten nvalt. Zouden we dan toch
eindelijk binnenkort de volgende stappen kunnen gaan zetten?
Die volgende stappen zijn natuurlijk dat er een opdracht wordt gegeven aan onze architect om een
gedetailleerder plan te maken om daarmee naar de buurt en naar de gemeenteraad kunnen om hun input
te vragen. Hoe dat precies vorm gaat krijgen in deze tijd van contact-beperkingen is iets waar zowel het
bestuur als Mark Lokotte van USHI, onze procesbegeleider, zich over zullen buigen. Daar gaan we iets op
vinden en uiteraard houden we jullie op de hoogte!
Inmiddels gaat er achter de schermen natuurlijk wel het één en ander door: het bestuur vergadert met
regelmaat, er worden intakegesprekken gehouden met de 12 (!) nieuwe aanmelders en er gaan de nodige
mails op en neer.
Overigens bestaat het Bestuur nu nog uit 3 leden, het reglementaire minimum: Ans Bos, Bob Haverhoek en
Ingrid Dokter want Alinda van Willegen heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden als bestuurslid
afgemeld. Uiteraard blijft zij wel Wacht-lijster. Wij zijn blij met wat zij voor de WGW betekent heeft en
danken haar voor haar inzet!
Het Bestuur heeft nagedacht over een mogelijkheid om dit jaar nog een ontmoeting te organiseren voor
onze Wacht-lijsters. In eerste instantie hadden we het plan om een groot schip af te huren en te gaan varen
met z’n allen, maar door de nieuwe maatregelen blijkt dat geen haalbaar plan meer te zijn. En het was ook
erg duur! Het enige dat nu nog lijkt te kunnen is het organiseren van een aantal natuurwandelingen voor
niet al te grote groepen. Dat is niet de expertise van dit bestuur, dus bij deze een oproep: wie heeft zin en
tijd om dat te organiseren? Graag contact!
En last but not least: via onderstaande link vind je het meest recente artikel in Weesper Nieuws Extra. Toch
weer een beetje oppepper, vind je niet?

https://www.weespernieuws.nl/nieuws/algemeen/189427/college-staat-positief-tegenoverplan-woongroep-weesp
Ook in de bijlage: een artikel uit het blad van de Landelijke Vereniging van Woongroepen voor Ouderen,
waar wij aspirant lid van zijn, over het zelf creëren van een zogenaamde “Blue Zone”. Wat dat is? Lees
maar!
In de hoop je voor het einde van dit jaar nog een laatste nieuwsbrief te kunnen sturen met goed nieuws:
blijf gezond, doe voorzichtig en hou vol!
Met hartelijke groet, ook namens Ans en Bob van
Ingrid

