
NOTULEN BIJEENKOMST DENK WERK GROEP CULTUREEL 

17 september 2022 van 11.00- 13.00 

Afw.m.k.g. Rita de Vries, Eric Hage, Andrea Rietbergen, Alfred van den Heuvel, Annelies 

Tonneman 

Aanwezig: Thessa van der Voort, Maria Kranendonk, Margo Arents, Inge de Heij ,Ans Bos, 

Henriette Vermeulen 

1. Opening 

2. De notulen van 9 juli worden goedgekeurd. 

N.a.v. de notulen vermeldt Maria dat zij een oproep heeft gemaakt voor de website, om 

leden van de Woongroep op te roepen die een instrument bespelen. Zij kunnen dan in de 

nabije toekomst gevraagd worden om te spelen bij speciale gelegenheden. Deze oproep ligt 

bij Ingrid en zij wacht op het juiste moment om die oproep te plaatsen. Ans bespreekt dit 

punt nog even op de volgende bestuursvergadering op 21 september a.s. ACTIE ANS 

De handtekening, t.a.v. de juridische afronding van de grond, is nog niet gezet. 

Ter herinnering aan ons allen. Geef aan Ingrid door als je een mooie voorstelling b.v. weet, 

om op de website te zetten. Onze werkgroep bedenkt culturele activiteiten voor de gehele 

woongroep als wij daar wonen en nu al ter voorbereiding op deze stap en daarnaast verzorgt 

deze groep de gezamenlijke uitjes. Voor dat laatste onderdeel is ook graag ieders inzet 

gewenst. 

Alfred en Inge zijn samen bezig geweest t.a.v. een uitje met de aangeboden touringcar te 

koppelen aan een museumbezoek. Het bleek een te kostbare aangelegenheid te worden. In 

overleg met het Bestuur bewaren we deze optie , maar dan in een kleinere vorm. 

Alfred en Inge kijken naar een samenkomst van de Woongroep in december ? of anders een 

heel leuk idee om deze samenkomst te  koppelen aan een gezette handtekening. Reden voor 

een feestje !!!! ACTIE ALFRED EN INGE 

De Denk Werkgroep Cultureel bestaat nu uit 11 personen ( Twee nieuwe leden ) Ans neemt 

mee naar het bestuur of deze groep nog wel groter kan. ACTIE ANS  

Inge zal tezamen met de notulen de ledenlijst van deze groep meesturen. ACTIE INGE 

Eric vul jij de Woonwerk Groep app nog aan met de twee nieuwe leden ? Gegevens zijn in je 

bezit. ACTIE ERIC 

ZET VAST IN JE AGENDA !!!! 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP ZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 11.00 tot 13.00 BIJ THESSA 

VAN DER VOORT. ADRES: BERTELMANSTRAAT 71 HUIS , AMSTERDAM 

Vanuit Weesp reizen Ans en ik samen met de trein, als je aan wilt sluiten , gaan we gezellig 

met meer. 



Na het overleg hebben wij gezamenlijk de Burendag voorbereid. We zijn flink aan de knutsel 

gegaan en met succes ! Zie de foto´s in de app. 

 

Groetjes van Inge 

 

 

 

 

 

 

 

 


