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Beste Wacht-Lijster,
Hier is alweer de 3e Nieuwsbrief van dit jaar! We gaan nu het zomer-reces in: onze procesbegeleider Mark
heeft de komende 3 weken vakantie, de eerste afspraak met Bart, de projectleider bij Van Wijnen staat pas
weer gepland voor eind augustus.
Maar voor we naar de toekomst gaan eerst maar even: wat is er gebeurd, de afgelopen weken?
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Abbott is, vooruitlopend op de – hopelijk snelle- overdracht van “onze” kavels aan de Dr. A.
Kuijperlaan, begonnen met het schoonmaken van een hoek van dat perceel. Goede actie, dat
scheelt straks weer tijd!
We hebben een zeer voorlopige impressie van ons plan ingediend bij de initiatieventafel in
Amsterdam en hebben iemand toegewezen gekregen die ons zal gaan begeleiden. Zij had wat
problemen met haar mail, maar we hebben dan nu eindelijk contact en hopen dat we snel met haar
en de stedenbouwkundige om tafel kunnen om de kaders voor ons plan vast te stellen zodat er
vanuit Van Wijnen een opdracht kan naar de architect om e.e.a. te gaan uitwerken.
Op zondag 11 juli hebben we een wandeling gemaakt onder leiding van de Wacht-lijsters Karin en
Andrea, waarbij van alles verteld werd dat zelfs voor mensen die al lange tijd in Weesp wonen
nieuws was. De lunch bij Oversingel was uitstekend verzorgd en voor herhaling vatbaar. Fijn om
straks zo’n restaurant om de hoek te hebben!
Dan een oproep: Vanaf september gaan we weer aan de slag in Denk-Werk groepen. Die hebben
in 2019 goed werk gedaan, maar zijn, zoals veel dingen, tot stilstand gekomen in 2020. De tijd om
e.e.a. weer op te pakken lijkt aangebroken, dus hierbij de oproep: geef je op!
We hebben de volgende groepen:
1. Inrichting en vormgeving van de Gezamenlijke ruimtes o.l.v. Bob Haverhoek
2. Ontwikkelen van het programma voor de cursussen en culturele activiteiten in de
gezamenlijke ruimte en daarbuiten o.l.v. Rita de Vries
3. Aanzet tot het ontwikkelen van een Buurttuin achter de aanleunwoningen o.l.v. Raymonde
Broerse
Behalve het maken van plannen hebben de Denk-Werk groepen ook de taak om te zorgen voor
de nodige subsidies voor “hun” projecten, dus ook mensen die goed zijn in het aanboren van
subsidies: geef je op via dit mailadres!
De wachtlijst heeft wat veranderingen ondergaan: er hebben zich mensen afgemeld o.a. omdat ze
verhuisd zijn, maar er zijn ook een tiental nieuwelingen bijgekomen, zodat de teller nu weer op 41
adressen staat. En er hebben zich inmiddels alweer drie nieuwe kandidaten gemeld!
We zijn blij met de nieuwe, inspirerende Wacht-Lijsters maar maken ons een beetje zorgen over
een aantal mensen die al langer op de wachtlijst staan maar waar we eigenlijk zelden tot niets van
horen…
We hebben ons als bestuur in de afgelopen jaren flink bijgeschoold en veel geleerd, onder andere
dat het ontzettend belangrijk is om straks te starten met een gebouw vol actieve, betrokken
bewoners, die allen hun deel hebben in de activiteiten zodat we van het begin af aan de juiste
cultuur neerzetten met z’n allen. We gaan ons bezinnen over een plan om dit voor elkaar te krijgen.
Binnenkort krijg je van ons meer informatie over de lunch + vaar/wandeltocht in de Naardermeer
op 5 september. Houd in ieder geval die datum vrij!
Nou, tot zover even: Het Bestuur wenst je een fijne zomer en tot gauw!

