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Met daarin:
•
•
•
•
•

Update stand van zaken Van Wijnen
Bijeenkomst Wacht-Lijsters 23 februari
Update stand van zaken Denk-Werkgroepen
Activiteiten Bestuur
Save the date: 22 mei: uitje naar het Tapas-theater in Amsterdam

Beste wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp, Bij deze dus de eerste
Nieuwsbrief van dit jaar.
En voor wie we nog niet gesproken hebben: we wensen je – en onszelf- een voortvarend 2020 vol
voortgang!
•

Om maar eens met het goede nieuws te beginnen: het langverwachte bod op “ons” stukje
grond is eind januari bij Abbott neergelegd. Wij hopen op een positieve reactie, liefst nog
deze maand!

•

De bijeenkomst voor 25 Wachtlijsters, die verplaatst was naar “het zaaltje van Aaltje”, was
een groot succes. De Denk-Werkgroepen deden verslag van hun bevindingen en gedachten
tot nu toe en er werd naar hartenlust gegeten en gekletst. De nieuwe Wacht-Lijsters stelden
zich voor en één van hen, Alfred van den Heuvel, meldde zich ter plekke als lid van de DenkWerkgroep Cultuur en is bezig een avond-met-cultuur-en-eten voor te bereiden in het TapasTheatertje in Amsterdam, waar hij optreedt. Schrijf dus in je agenda: 22 mei vanaf einde
middag. Bijzonderheden volgen!
Overigens staat de Denk-Werkgroep Cultuur open voor alle ideeën voor gezamenlijke
activiteiten. Die hoeven natuurlijk niet te wachten op een gebouw!

•

Er is, door wat verschuivingen, bij alle drie de Denkwerkgroepen – Praathuis – Cultuur- Tuin nog plaats voor nieuwe leden. Schroom niet je te melden via woongroepweesp@gmail.com!

•

Het Bestuur is met een aantal zaken bezig. Ten eerste met het aanvragen van subsidie
volgens de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, die per 19 februari is aangepast en nu ook
voor ons toegankelijk is. Daarmee gaan wij een externe procesbegeleider aantrekken die ons
gaat begeleiden bij het proces tot aan de bouw. Gekozen is voor USHI, zie hun website. De

aanvraag is in principe klaar, maar wacht nog op een kattenbelletje van de gemeente. We
zijn op zoek naar iemand die daar over gaat, maar dat komt vast goed!
Daarnaast gaat ons nieuwe bestuurslid Bob Haverhoek de voorbereidingen treffen voor de
oprichting van een Bewoners Vereniging. Een hele klus! Hij zal een aantal mensen benaderen
om met hem mee te denken.
Een aantal Wacht-Lijsters heeft zich dit jaar afgemeld: voor enkelen duurt het toch te lang
allemaal, voor anderen zijn appartementen van max. 65m2 toch te klein en weer anderen
hebben een nieuwe vriend, een nieuwe baan elders in het land of een nieuw appartement in
de polder. Tegelijkertijd melden zich met regelmaat nieuwe, leuke mensen die zich graag aan
willen sluiten: wij verwelkomen Alfred, Joke, Nancy, Ronald, Dorothé en William, en
Willemien, dus de wachtlijst blijft schommelen om het getal van 35 emailadressen.

Voor nu was dit het even. Wij hopen veel te melden te hebben dit jaar, dus hopelijk tot gauw
schrijfs en houd vooral de website in de gaten voor eventuele updates en verslagen!

Met hartelijke groet
Het bestuur van de Stichting Woongroep Weesp,
Ingrid Dokter, Ans Bos, Alinda van Willigen en Bob Haverhoek

