
 

Nieuwsbrief nr. 2 2020       30 maart  2020 

Met daarin: 

• Update stand van zaken Van Wijnen 

• Update stand van zaken aanvraag SWZ subsidie  

• Update stand van zaken Denk-Werkgroepen 

• Activiteiten Bestuur: jaarrekening 2019 

• Oproep: tips om deze tijd prettig door te komen voor volgende nieuwsbrief 

• Bijlagen: Jaarverslag 2019 en handleiding digitaal bezoek aan musea wereldwijd 

 

Beste Wacht-lijster en belangstellende van de Woongroep Weesp, 

Hoe is het met je? Heb je ook allerlei leuke/nuttige/ludieke dingen verzonnen om deze rare tijd door 

te komen? Of werk je “gewoon” thuis en merk je er weinig van? En ben je gezond? Wij hopen het 

maar! 

Ook voor het Bestuur is het een tijd van bezinning en onverwachte rust. Voor een deel prettig, maar 

ook jammer van de geplande activiteit op 22 mei: ons uitje naar het Tapas Theater in Amsterdam 

gaat nu natuurlijk niet door. We houden het idee wel in portefeuille voor na de zomer en Alfred van 

de heuvel, één van de nieuwe wachtlijsters is allerlei plannetjes aan het bedenken voor “hierna”.  

Ingrid gebruikt deze tijd om bij te komen van het plaatsen van haar nieuwe heup op 9 maart. Nét nog 

op tijd en nu dus voor haar, geheel volgens planning, veel tijd voor schilderen en lezen.  

Ook dringt de gedachte zich op hoe e.e.a. er uit zou hebben gezien als de woongroep nu een feit zou 

zijn geweest? Hoe zouden we dat doen met elkaar treffen in de gemeenschappelijke ruimte? En 

zouden we een gezamenlijke boodschappendienst hebben opgezet? Hoe hielden we het leuk én 

gezond met z’n allen?  Of…? 

Genoeg gefilosofeerd, dan nu de updates:  

• Wat betreft de voortgang bij Van Wijnen: Bart gaf aan dat er daar vanuit huis wordt gewerkt.  

En wat betreft hun bod op het Abbott perceel: Abbott heeft laten weten dat ze wat meer tijd 

nodig hebben om tot een beslissing te komen. We wachten dus af. 

 

• De aanvraag voor de subsidie voor een procesbegeleider op basis van de 

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg is nu volledig en ingediend. Het ontbrekende stuk, een 



brief van de Gemeente Weesp dat zij, onder voorwaarden, ons plan steunen, is vorige week 

binnen gekomen en bijgevoegd. Ook daar: afwachten geblazen! 

 

 

• Het werk van de Denkwerk-groepen ligt voor nu even stil. Wel is de nieuwe groep die zich 

bezig houdt met de voorbereidingen voor het oprichten van een bewonersvereniging een 

eind op weg. Zij schrijven:  

Ondanks de beperkingen om elkaar te ontmoeten is de werkgroep bewonersvereniging 

recentelijk van start gegaan. De doelstelling is om in het komende jaar een concept voor te 

bereiden voor de oprichting van de bewonersvereniging inclusief statuten e.d. Inmiddels is er 

een eerste digitaal overleg geweest. Er is veel (woongroep) ervaring binnen de werkgroep 

wat effectief is bij het uitwerken. 

In de komende periode zal de werkgroep regelmatig verslag doen van de vorderingen hetzij 

via de nieuwsbrief of  bij een groepsbijeenkomst.   

Werkgroep bewoners vereniging 

Nancy van Dueren 

Marjan Bijzet 

Bob Haverhoek 

 

• Ook het werk van het Bestuur staat een beetje op een laag pitje: wij vergaderen telefonisch. 

Niet erg gezellig, wel effectief. De jaarrekening 2019 is goedgekeurd en bijgevoegd bij deze 

nieuwsbrief, met dank aan Alinda. Er melden zich wel nog steeds nieuwe kandidaten voor de 

woongroep. Helaas moeten de intakegesprekken dus even wachten nu. 

 

• En last but not least: als bijlage bij deze mail vind je, naast het financiële verslag, de 

handleiding om digitaal musea te bezoeken over de hele wereld. En mocht je zelf leuke 

ideeën of tips hebben voor de volgende Nieuwsbrief eind april dan horen we die graag van 

je! En laat vooral ook weten als je ergens hulp bij nodig hebt, dan zetten wij dat uit in de 

groep! 

 

Met heel veel groeten en wensen voor een goede lichamelijke ( en geestelijke!) gezondheid van het 

bestuur van de stichting Woongroep Weesp 

 

Ingrid Dokter, Ans Bos, Alinda van Willegen, Bob Haverhoek 

 

 

 

Bijlagen: 1. Financieel jaarverslag 2019, 2. Handleiding om digitaal wereldwijd musea te bezoeken! 

 

       
  


