
NOTULEN BIJEENKOMST DENK WERK GROEP CULTUREEL 

5 november 2022 van 11.00 tot 13.00 

Afw. m.k.g. Margo Arents, Annelies Tonneman , Jet Vermeulen 

Aanwezig: Thessa van der Voort, Alfred van den Heuvel, Andrea Rietbergen, Ans Bos , Maria 

Kranendonk, Inge de Heij 

Verzoek aan iedereen om je tijdig af te melden als je het niet lukt om te komen. Wij waren vandaag 

met zes man/ vrouwen , terwijl er gerekend was op 10 aanwezigen. Dit is m.n. ook belangrijk voor de 

gastvrouw / heer om te weten hoeveel stoelen , lekkers etc. aanwezig moeten zijn. 

 Alfred is medebeheerder geworden van onze groepsapp en drie ontbrekende leden zijn inmiddels 

toegevoegd. 

Groepsgrootte wordt niet groter dan 11 personen, alhoewel  enthousiaste leden van de woongroep 

graag bij ons willen aanschuiven. 

Inge stuurt Rita een mail om te vragen hoe het met haar gaat en of ze alweer in het land is. ACTIE 

INGE 

Maria wijst op de website: Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Wat willen de inwoners op het 

gebied van wonen. Wat zijn de wensen ? Op 10 november van 19.30 tot 21.30 is er een bijeenkomst 

in het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp. ( wel aanmelden ) 

Momenteel zitten er nog te weinig bewoners op het besloten stuk van de website en worden daarom 

de individuele activiteiten nog vermeld in de Nieuwsbrief. 

A.s. woensdag om 16.00 wordt de intentieovereenkomst tussen de Woongroep en Van Wijnen 

ondertekend. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden om te bouwen. De handtekening van de 

grond is er nog niet. Maar goed , je staat weer een stapje sterker , richting handtekening. Het bestuur 

is bezig met een grof stappenplan en misschien kan dit op 16 december worden gepresenteerd. Dat 

is dus nog niet zeker. Een grove planning kan inhouden, dat in 2023 alle procedures worden 

doorlopen en dat eind 2024 de bouw klaar is. Maar nogmaals , er kunnen nog verdere verrassingen 

komen. 

Organisatie 16 december 

We besluiten dit ter plekke met elkaar te doen. Alle leden van de Woongroep hebben een mail 

ontvangen met de vraag of zij zin / tijd hebben om een bijdrage te leveren tijdens het diner. 

Daar zijn enkele reacties op binnen gekomen.  Alfred heeft nagevraagd bij Aaltje of er een piano 

aanwezig is. Helaas die is er niet . Muziek maken mag wel, maar niet te lang of te luid. 

Inloop:   

Opening: Welkom door Ingrid en de presentatie van een eventueel stappenplan ? 

Muziek : hoorn bespeeld door de vriend van Thessa ( een paar minuten ) kerstlied. Dat zal zachtjes 

gebeuren. 

Eerste gang :   

Na de eerste gang : Alfred met een verhaal van Armando ( Duur ongeveer 4 minuten ) 



Daarna Katelijne Schmeink met een kerstlied, misschien begeleid op de gitaar door Annelies waarbij 

iedereen kan meezingen. Na ons overleg hebben Maria en Inge nog contact gehad per mail en Maria 

probeert dit af te stemmen. Actie Maria 

 Hoofdgerecht: 

Na het hoofdgerecht de Praatpot , georganiseerd door Marian Nijsen. Gewoon aan de lange tafels 

hoe wij eten, in groepjes van 6 of 4 , ligt aan het aantal deelnemers. Duur ongeveer 15 minuten. 

Twee zelfgeschreven kerstliedjes van Annelies en Louis. 

Dessert 

Na het dessert eindigen we weer met een samen gezongen kerstliedje begeleidt door Katelijne 

Schmeink en Annelies. Maria coordineert. Actie Maria. Maria kan je ook voor printjes zorgen voor 

de leden, zodat wij mee kunnen zingen .  

Slotwoord  door Ingrid.  

Volgend overleg op zaterdag 14 januari van 11.00 tot 13.00 bij Inge thuis. 

H. Marsmanstraat 6 in Weesp 

0630093963 

 

 

 

 

 


