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Nieuwsbrief 4
Voor de vakantieperiode nog even een nieuwbrief vanuit de Broedplaats.
Mochten wij u niet meer spreken voor uw vakantie: dan wensen wij u
natuurlijk een hele fijne vakantie toe met veel mooie momenten.

Informatiebijeenkomst 25 augustus 2016…
De afgelopen maanden is er veel werk verzet. Vanuit WOEV vinden wij
het weer nuttig om u bij te praten over de Broedplaats, de planning, de
afwerking, inrichting, samenwerking etc.
Op 25 augustus as houden wij daarom een informatie avond in de
Broedplaats, Herenweg 63 te Vinkeveen, aanvang 19.30.
Geïnteresseerden en potentiële gebruikers worden hierbij van harte
uitgenodigd. We zullen algemene onderwerpen toelichten en er is
aandacht voor zaken die betrekking hebben op de gebruikers van de
ruimten en van de dagdeel verhuur ruimten. Een agenda wordt enkele
dagen vooraf toegezonden. Ivm huishoudelijke zaken graag via
WOEV@outlook.com aanmelden.

Verbouwing Broedplaats…
De benodigde vergunningen voor de Broedplaats zijn akkoord gegeven
door de gemeente en de verbouwing van de Broedplaats kan dus
opgepakt gaan worden.
Volgens de laatste planning zullen de verbouwingswerkzaamheden
beginnen op 12 september as. In de weken daarvoor zal de riolering, die
buiten om het gebouw ligt, gecontroleerd en aangepast worden aan de
huidige situatie.
Oplevering van de Broedplaats en opening staat medio december 2016
gepland.

Matches Broedplaats tijdens de Beursvloer…
Tijdens de Beursvloer DRV van 9 juni jl heeft de Broedplaats een paar
mooie matches kunnen maken.
FEKA (ICT oplossingen) uit Mijdrecht geeft ons informatie over
Telecom/Wifi, website en boekingssystemen
Coaching Forward (aandacht voor verandering) uit Vinkeveen
geeft een workshop voor WOEV
GroenWest geeft ons muurverf voor het Zaaltje en de
Flexplekken
Rooskleurig (coaching) uit Uithoorn helpt ons bij gebruik social
media (twitter, FaceBook, LinkedIN etc).
FEKA, Coaching Forward, GroenWest en Rooskleurig: enorm bedankt
voor de gemaakte matches!

Nieuwe gebruikers van de Broedplaats…
Sind de laatste nieuwbrief hebben zich weer een paar nieuwe potentiële
gebruikers gemeld voor de Broedplaats: er komt een Praktijk voor
Integratieve kindertherapie en ook het Servicepunt Vinkeveen heeft
geïnformeerd naar de mogelijkheden.
De Broedplaats begint langzaam aan vol te lopen en er zijn nu nog maar
3 ruimten beschikbaar, variërend in grootte van 36, 43 en 50 m2. Deze
ruimten zijn bijvoorbeeld zeer geschikt als:
Atelier ruimte
(2e hands)winkeltjes
Computer (reparatie) shop, kleermaker etc
En…. stel dat het niet mogelijk om de ruimte alleen te huren, kan dat
misschien samen met een vriend of collega wel. Wij denken graag met u
mee!

Broedplaats in zomer gesloten voor inloopmiddagen..
Tijdens de vakantieperiode is de Broedplaats gesloten op de
inloopmiddagen op 14, 21, 28 juli en 4 augustus.
Als u een afspraak wilt maken of informatie wilt hebben over de
Broedplaats kan dat via ons WOEV mailadres.

Tijdelijke huur Broedplaats…
De Broedplaats is op dit moment (tot eind augustus) per dag/dagdeel te
huur voor bijeenkomsten, presentaties, vergaderingen, cursussen,
workshops etc.
De ruimte is in totaliteit ongeveer 200 m2 groot en er is plaats voor
voor ongeveer maximaal 75 personen. Toiletvoorziening, verwarming,
verlichting, keukenblok en koffie/theezet mogelijkheden zijn aanwezig.
Interesse? Neem dan contact op met WOEV.

Wat is de Broedplaats…
De Broedplaats Vinkeveen is een projekt van de stichting WOEV i.o.
(bestaande uit Mirjam Meulemans, Wim Smit en Ron van Vark). WOEV
(Werken, Ontmoeten, Ervaren, Verbinden) wil van de Broedplaats in
Vinkeveen een centraal punt maken waar inwoners van de Ronde Venen,
maar vooral vanuit Vinkeveen, elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen
informeren, verbindingen kunnen leggen en ervaringen kunnen delen.
Met als doel de saamhorigheid in de gemeenschap te verstevigen.

Contactinfo:
De Broedplaats Vinkeveen
Herenweg 63E
3645 DG Vinkeveen
Bezoekmogelijkheden:
 Elke donderdag van
14.00 – 17.00
 Op afspraak
(woev@outlook.com)
E-mail
WOEV@outlook.com
Bezoek onze
(tijdelijke)website
www.druktevanbelang.org

Kom eens kijken, de koffie staat klaar…
Misschien wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de
Broedplaats Vinkeveen u kan bieden. Het kan ook zijn dat u zelf geen
interesse heeft maar toevallig wel iemand weet die op zoek is naar een
ruimte. Wilt u dan deze nieuwsbrief naar hem/haar doormailen.
Wij vinden het ook leuk als u eens een keer binnen loopt in de
Broedplaats. U kunt dan de ruimten bekijken, misschien is het iets voor
u. Wij zijn er weer vanaf 11 augustus elke donderdag van 2-5. Een
afspraak maken op een ander tijdstip kan ook, mail dan even met WOEV.
Met vriendelijke groet,
Stichting WOEV i.o.:
Mirjam Meulemans
Wim Smit
Ron van Vark

