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Beste Wacht-Lijster, 
Zoals eerder aangekondigd, hierbij de uitnodiging voor de wandeling en/of lunch op zondag 11 juli. De 
wandeling wordt georganiseerd door een drietal Wacht-lijsters: Karin van Wezel, Andrea Rietbergen en 
Maria Kanendonk. Karin neemt de registratie van deelnemers aan de wandeling voor haar rekening, dus 
meld je aan op aan kvanwezel@telfort.nl  als je wilt meewandelen en/of lunchen. Ook als je niet wilt of 
kunt wandelen, ben je van harte welkom voor de lunch. Maar reserveer snel, want er is een limiet van 35 
personen voor de lunch en op=op! 
 
Vermeld daarbij:   
Naam: …………………………………. 
Ik ga mee wandelen:    Ja -   Nee 
Ik kom mee lunchen:   Ja  - Nee Aantal personen:  
Je inschrijving voor de lunch is definitief door vóór 20 juni  ( maar liefst zo snel mogelijk) €12,50 over te 
maken  op bankrekeningnummer NL78RABO0325225974 t.n.v Woongroep Weesp o.v.v. “lunch op 11 juli” 
en je naam.  
 
Elkaar Ontmoeten 
Behoudens de wandeling en lunch op 11 juli, gaan we op 5 september varen op het Naardermeer en 
lunchen bij Stadszicht. Details volgen, reserveer de datum! 
 
De wandeling:  
Het IVN heeft een rondwandeling beschreven door de groene randen van Weesp, van  ongeveer 5 
kilometer. Deze nemen we als leidraad. Wachtlijsters Andrea en Karin nemen de begeleiding van de 
wandeling op zich.  
Voor de mensen die Weesp nog niet zo kennen is het een inkijkje in de omgeving, voor mensen die wel 
bekend zijn in en met Weesp is het ‘gewoon’ een fijne wandeling in het gezelschap van potentieel 
toekomstige buren. Tijdens de wandeling kunnen we in tweetallen lopen en af en toe wisselen van 
gesprekspartner.   
We vertrekken 11 juli om 12.00 uur bij bruggetje achter Oversingel, te bereiken via de onderdoorgang 
tussen de aanleunwoningen en de achteringang van Oversingel  aan de Dr. A. Kuijperlaan. Je loopt dan 
achter de aanleunwoningen langs en houdt links aan. Voilá, het bruggetje! 
Op zondag is het daar in de buurt gratis parkeren.   
 
De lunch: 
Bij Oversingel kunnen we  van 13.30 tot 15.30 terecht voor de lunch. Bij mooi weer in de achtertuin, bij 
minder weer binnen. De Wacht-Lijsters die niet meewandelen zijn vanaf 13.30 uur welkom in Oversingel, 
Hugo de Grootlaan 30. 
We kunnen dan in informele sfeer kennis maken met elkaar én we kunnen alvast ervaren hoe het is om op 
de plek te zijn waar het project vorm gaat krijgen! 
Uiteraard houden we zowel bij de wandeling als bij de lunch rekening met de geldende 
voorzorgsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand tot elkaar en binnen een mondkapje op tot je aan tafel zit. 
 
We verheugen ons en hopen je op 11 juli te zien! 
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