
Notulen bijeenkomst Denk Werk Groep Cultureel 

11 maart 2023 

Aanwezig: Thessa, Alfred, Jet, Margo, Ans en Inge 

Afw.m.k. Andrea en Maria ( onderweg gestrand met autopech ) 

 

Onze groep bestaat nu uit een harde kern van 8 leden. Manja en Annelies zijn 

overgestapt naar de Werkgroep Huishoudelijk Reglement en Eric heeft de 

woongroep verlaten. Onze conclusie is, dat wij tevreden zijn met de 

groepsgrootte. Ans geeft aan dat het Bestuur nog een goede kandidaat voor 

ons kan hebben, nl. Esther den Hartog. Zij kan een aanvulling zijn voor het 

opzetten van een buurtnetwerk, omdat zij daarmee bekend is. Wij stemmen in, 

maar daarna even geen leden meer erbij. Het bestuur zal haar benaderen. 

ACTIE BESTUUR 

N.a.v. de notulen besluiten we om de potluck te gaan houden op het stukje 

grond van Ronald. De theetuin in Weesp bleek toch te prijzig. Als datum kiezen 

we voor 10 juni. ACTIE INGE, zij geeft de datum door aan Ingrid. Als de datum 

schikt voor Ingrid en Ronald zal Alfred een stukje voor de Nieuwsbrief schrijven. 

Ans of Ingrid geeft dat door aan Alfred. 

Er komen twee ideeën naar voren voor w.b. de boottocht. Boottocht Pampus , 

vertrek uit Muiden en eigen lunch meenemen of een boottocht op de Vecht. 

ACTIE JET, zij zoekt het verder uit voor het komende overleg. 

Vanuit het Bestuur komt de mededeling, dat er een stop komt op nieuwe leden. 

We zitten nu rond de vijftig. Burendag wordt weer in Oversingel gehouden en 

Ingrid vraagt de subsidie aan bij Weesperkei. Actie voor de gehele groep, denk 

na voor het volgende overleg hoe wij die dag gaan invullen.  

In Oversingel kunnen wij ook altijd ons overleg houden. We besluiten om te 

blijven overleggen bij leden thuis en dat wij dat in Weesp blijven doen. 

Maria heeft aangegeven, dat alcohol schenken in het Praathuis op de 

aandachtslijst moet komen. Dat gaat gebeuren. 

Mededelingen vanuit de werkgroep. Manja Houba wil graag vanaf september 

een leesgroep starten. We geven Manja nog mee om het een literatuurgroep te 



noemen, zodat gedichten of voorlezen of gezamenlijk lezen ook onderdelen 

daar van zijn. Leuk idee en INGE geeft door aan Manja dat wij akkoord zijn. 

 We spreken af dat nieuwe ideeën eerst langs onze groep gaan, zodat er sprake 

is van enige regie. Ans geeft dit door aan Ingrid om het mailadres van Inge 

hiervoor te gebruiken in de Nieuwsbrief. 

ALFRED wil in september starten met : Gedichten voorlezen o.l.v. Alfred. 

Margo denkt aan een lachmeditatie onder haar leiding en Thessa aan 

socratische gespreksmethode en een bridgecursus voor beginners. We spreken 

af dat een ieder zelf daarvoor een stukje schrijft voor de Nieuwsbrief , als het 

moment daar is. 

Het rondje Rijks o.l.v. Merel is goed bevallen. Merel heeft aangegeven dat zij 

een tweede ronde wil doen na de Vermeer tentoonstelling. Jet en Thessa 

vonden het een succes. 

Andrea heeft gevraagd om het overlegmoment op de zaterdag vanaf 14.00 te 

zetten, zodat zij ook wat vaker aanwezig kan zijn. 

De voorkeur blijft toch uitgaan naar het tijdstip tussen 11.00 en 13.00 , zodat er 

nog een vrije middag overblijft. Inge geeft dat nog even door aan Andrea. 

Ons volgend overleg is op zaterdag  13 mei van 11.00 tot 13.00 bij Alfred. 

Sleutelsteeg 11a in Weesp 

 

 


