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Beste Wacht-Lijster en belangstellende van Woongroep Weesp, 
 
Bij deze even, in het kort, een update van de gebeurtenissen van de afgelopen weken: 
 

• De vaartocht op het Naardermeer op 26 juni olv. Andrea was een groot succes. Wat is het mooi 
daar! De foto’s die Heidi en Ed maakten staan in het besloten gedeelte van de website en zijn zeer 
de moeite  
waard! 
 

• Intussen heeft één van de nieuwe Wacht-lijsters, Merel, een idee geopperd om in het najaar met 
haar als gids en buschauffeur ( jawel!) een tocht naar het Kröller Muller museum te maken. Leuk 
idee en de Denk-Werkgroep culturele activiteiten neemt contact met haar op. Wordt vervolgd! 

 

• Op dinsdagavond 28 juni heb ik kennis gemaakt met een groot gedeelte van de Weesper 
bestuurscommissie, die open huis hield in de Buurthuiskamer in Aetsveld. Dat was een prettige 
kennismaking en betekent dat we ook bij hen nu weer in beeld zijn. Ik zal hen ook op de mailinglijst 
voor deze nieuwsbrief zetten, zoals dat ook het geval was met onze voormalige wethouders en 
gemeenteraad. 
 

• We hebben van de Gemeente Weesp/Amsterdam onder de noemer van een “Weesper Kei” een 
aardig bedrag gekregen om de buurt rondom ons terrein te gaan betrekken bij onze plannen voor 
o.a. de Buurttuin. We zoeken nu aansluiting bij Oversingel om te kijken of we hier samen in kunnen 
optrekken, want ook zij hebben, naar horen zeggen,  plannen op dat stuk grond voor een jeu-de-
boules baan. Leuk! 
 

• Onze procesbegeleider Mark van USHI en ik hebben afgelopen donderdag een echt, face-to-face !, 
gesprek gehad met Bart Eekels van Van Wijnen. Hij gaf aan aanstaande donderdag een gesprek te 
hebben met zijn contact bij Abbott om te praten over de voorliggende koopovereenkomst. Daar 
zitten nog een paar kleine haken en ogen aan. Ook gaat hij weer eens contact opnemen met onze 
architect om hem bij te praten en voorzichtigjes een schetsontwerp te gaan bijwerken. 

 

• Op maandagavond 25 juli komen we met een aantal wacht-Lijsters bijeen om een plan te maken 
over het betrekken van de buurt bij onze plannen. Verslag daarvan volgt natuurlijk. 
 

En voor diegenen die zich nog niet hebben laten autoriseren voor het besloten gedeelte van de website nog 
even een kleine instructie: 
Ga naar op je laptop of PC naar  www.woongroepweesp.nl  Ga rechtsboven naar “inloggen”, kies 
“registreren”, vul je gegevens in en druk op “verzend”. Dan krijg je een mail ter bevestiging, en een poosje 
later weer een mail die aangeeft dat je voortaan kunt inloggen met de gekozen gebruikersnaam en 
wachtwoord. 
Als je dit op je telefoon doet, dan staat het “inloggen” helemaal onderaan de home-pagina. 

 
En voor nu: hartelijke groet, ook van Bob en Ans van 
Ingrid 

http://www.woongroepweesp.nl/

