
NOTULEN BIJEENKOMST DENK WERKGROEP CULTUREEL 

9 juli 2022 van 11.00 – 13.00 

 

Afw.m.k.g. Rita de Vries , Margo Arents, Andrea Rietbergen en Thessa van der Voort 

Aanwezig : Maria Kranendonk, Alfred van den Heuvel , Eric Hage, Ans Bos en Inge de Heij 

(voorzitster en notuliste ) 

 

Aanvulling op de Agenda , bij punt 6 , Burendag en planning Culturele activiteit in oktober 

1. Opening ( een ieder vertelt hoe het gaat met hem / haar ) 

2. De notulen van 9 april worden goedgekeurd en met instemming van de aanwezigen 

gaan deze goedgekeurde notulen voortaan doorgestuurd worden naar Ingrid. Zij 

zorgt voor plaatsing op de  website. Hopelijk gaan we de notulen van de andere 

werkgroepen ook terugzien. N.a.v. de notulen zal Maria een oproep op de website 

laten plaatsen om muzikanten zich te laten melden. ACTIE MARIA 

3. Mededelingen vanuit het Bestuur. Ans wijst nog even op het gesprek dat Ingrid en 

procesbegeleider Mark hebben gehad met Bart Eekels van Van Wijnen en dat 14 juli 

een vervolggesprek gaat plaatsvinden met Abbott. Hopelijk gaat die handtekening nu 

snel gezet worden. 

Voor 25 juli , de brainstormavond, hebben zich een klein groepje mensen gemeld.  

Deze avond  heeft  als thema : “ Hoe gaan wij als groep de buurtbewoners erbij 

betrekken “. 

4. Mededelingen vanuit leden van de Werkgroep. Inge heeft inmiddels het 

Fondsenboek doorlopen. Zij heeft gekeken naar Missie en Doelstelling van de 

Fondsen. Naast de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten ( voor 55 plussers ) zijn 

nog een 35 tal andere fondsen naar voren gekomen. Deze lijst is inmiddels 

doorgegeven aan het Bestuur. 

Voor wat betreft de Consent methode gaan Alfred en Inge , waarschijnlijk vanaf 

september ( datum is nog onbekend ) een training daarin volgen. Op de website zien 

we een verslag van deze bijeenkomst op 14 mei terug, geschreven door Marga 

Ganzevles. Een heel duidelijk verslag. Onze dank daarvoor. De kennis die wij op de 

training  op doen , delen wij en passen we meteen toe in onze werkgroep. 

5. Programma van Eisen 

De werkgroep “ Praathuis” heeft zorg gedragen voor dit onderdeel en bij onze 

werkgroep om aanvullingen gevraagd. De enige voorkeur die naar voren kwam was 

die van verplaatsbare wanden i.p.v. een schuifwand. Wel beseffende dat daar een 

prijskaartje aan verbonden is , maar misschien gewoon maar subsidie op aanvragen 

en dan merken we het wel of het gehonoreerd wordt. 

6. W.v.t.t.k. planning Culturele Activiteit in oktober.  ACTIE ALFRED 

Hij neemt contact op met Merel om samen iets te plannen. De groep had al een idee 

waar Alfred verder mee gaat. Merel werkt bij een touringcar bedrijf en rijdt de bus 



zelf. Verder plant Alfred een activiteit voor december , misschien wel een beetje in 

kerstsfeer met een Gluwijntje. ACTIE ALFRED 

 Burendag . In het weekend van 23, 24 en 25 september is het Burendag. Bob 

Haverhoek , voorzitter van het Praathuis , had een idee om samen iets met de buurt 

te gaan doen. Wij stemmen hiermee in. Ans neemt het mee naar de 

bestuursvergadering op woensdag 13 juli. ACTIE ANS 

7. Afsluiting en vaststelling volgende bijeenkomst. Verzoek van Ans is om een volgend 

overleg al in september te doen. Hopelijk is dan de handtekening gezet en kan er al 

meteen aan procedures gewerkt gaan worden die op de Agenda moeten komen. 

Als mogelijke data blijven in september dan zaterdag 3, 10 en 17 september over. 

Inge zal via Datumprikker deze data verspreiden. ACTIE INGE 

Het overleg vindt weer plaats bij Eric. Verlengde Buitenveer 13-15 . De studio 

bevindt zich op het terrein van Autobedrijf de Ba 

 

 


