
Notulen bijeenkomst Denk Werk Groep Cultureel

14 januari 2023

Aanwezig : Alfred, Margo, Ans , Jet en Inge

Toevoeging agendapunt : evaluatie kerstdiner

De notulen worden goedgekeurd. 

N.a.v. evaluatie kerstdiner wordt afgesproken om een volgende keer duidelijke wisselingen 
van tafel in het programma te zetten en een aanspreekpersoon te hebben. Verder vond 
iedereen de avond zeer geslaagd.

Het bestuur heeft weer een gesprek gehad met Van Wijnen, dat zeer goed verlopen is. Het 
bestuur is ook aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de Bestuursgroep Weesp . 
Daar komt binnenkort nog een nader contact uit voort.

Onze werkgroep gaat uitgebreid worden met Manja Houben. Inge heeft haar na de 
vergadering laten weten dat zij van harte welkom is. De notulen van dit overleg worden haar 
toegestuurd.

Het idee van een Rondje Rijks door Merel Swanefelt is enthousiast ontvangen. Sluit ook 
mooi aan om het low budget te houden. Inge heeft Merel laten weten dat zij een stukje kan 
schrijven voor de Nieuwsbrief en dat de aanmeldingen via haar gaan verlopen. 

Zo kunnen meerdere activiteiten in de Nieuwsbrief gaan komen b.v. het idee van Alfred om 
met een groep mensen een toneelstuk te lezen, Op Hoop van Zegen van Herman 
Heijermans.

Jet onderzoekt de mogelijkheden voor een boottocht. 

Het Bestuur heeft namelijk om een jaarplanning gevraagd voor alle wachtlijsters.

Na overleg komen we uit op : Voorjaar 2023   ( potluck )

  Zomer       ( boottocht  , picnic )

  Herfst         ( burendag , 23 september )

  Winter        ( kerstviering )

Inge vraagt aan Ingrid Dokter om in de Nieuwsbrief te vragen aan alle leden of men nog 
leuke lokaties weet om als woongroep samen te komen.

Voor de Potluck hebben wij waarschijnlijk al een leuke locatie gevonden in de theetuin van 
Weesp, de Blauwe Zone. Na afloop van ons overleg is Alfred meteen al langs gegaan om 
naar de mogelijkheden te informeren. Zij waren enthousiast, we mogen ons eigen eten 



meenemen. Dus de potluck kan gaan lukken. Zodra we een datum hebben vastgesteld gaat 
een afvaardiging langs om alles af te spreken en te regelen. De kosten zijn low budget.

Maandagavond de 16de zien een aantal leden elkaar bij het overleg in Oversingel en daar 
spreken we even een datum af en wie wat gaat doen. Stukje voor de Nieuwsbrief schrijven 
etc.

Waar gaan we ons volgend overleg houden ? We hadden diverse aanbiedingen binnen 
gekregen. 

We besluiten om bij Ans te beginnen , omdat wij weten dat iedereen daar kan komen. Lift 
aanwezig. Leden die vandaag niet aanwezig konden zijn, kunnen dan gaan aangeven of de 
woonplekken van de anderen voor hen te bereiken zijn. 

VOLGEND OVERLEG : zaterdag 11 maart om 11.00 tot 13.00 bij Ans

Tussen de Grachten 121 in Weesp


