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Verbouwing Broedplaats van start…
Op 5 september jl is de verbouwing van de Broedplaats gestart. De
werkzaamheden beginnen met het op orde brengen van de riolering en
afwatering in en rondom het gebouw. Ook is inmiddels gestart met de
interne verbouwing (op foto is men bezig met de toiletgroep)
De opleveringdatum van de Broedplaats is gepland op 15 december a.s.
Met ingang van 8 september is tijdens de verbouwing de Broedplaats
gesloten. Er zijn dan geen inloopmiddagen op donderdagen meer. Wel is
het natuurlijk mogelijk om een afspraak te maken of informatie te
krijgen over de Broedplaats en de nog beschikbare ruimten. Neem dan
even contact met ons op via ons WOEV mailadres.

Wel Flexwerkplekken, geen Zaaltje in Broedplaats…
In de Broedplaats komen 2 ingerichte flexwerkplekken van resp 19 en
31 m2 groot. De bezetting voor beide flexwerkplekken is resp 6 en 12
personen. De flexplekken zijn dus ook geschikt voor kleine overleggen,
vergaderingen of bijeenkomsten. En natuurlijk ook voor allerlei andere
doeleinden.
Voor de inwendige mens kunt u terecht in de aangrenzende Koffie
Corner.
Er hebben zich reeds een aantal vaste gebruikers gemeld voor de
flexwerkplekken, bijvoorbeeld zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.
De huurprijs voor de Flexwerkplekken zijn nog niet defintief (indicatief
ongeveer 20 en 28,50 excl. BTW per dagdeel).
De




dagdelen zijn.
Ochtend (08.00 uur tot 12.00 uur)
Middag (13.00 uur tot 17.00 uur)
Avond (18.00 uur tot 22.00 uur)

In de Broedplaats is geen grote Zaal in dagdeelverhuur beschikbaar.
Voor bijeenkomsten voor grotere groepen (tot max. 35 personen) zoals
bijvoorbeeld verenigingen, opleidingsavonden, bijeenkomsten etc. is de
Koffie Corner beschikbaar .

Amerpoort ondersteunt…
WOEV heeft samen met Amerpoort onderzocht of het mogelijk zou zijn
dat cliënten van Amerpoort diverse werkzaamheden zouden gaan
verrichten in de Broedplaats, bijvoorbeeld opruimwerk, klein onderhoud,
bijhouden binnentuin, postbezorging, schoonmaakwerk etc.
Zowel WOEV als Amerpoort zijn hier erg positief over en we zien beiden
hierin mooie mogelijkheden voor de cliënten van Amerpoort om meer
ervaring te kunnen krijgen in het dagelijks functioneren.
We zijn nu samen met Amerpoort bezig om een lijst met werkzaamheden en taken vast te stellen.

Mede huurders gezocht
Wij hebben van 2 potentiële huurders de vraag gekregen of wij een
oproep willen doen voor geïnteresserden om samen een ruimte te willen
huren om zo de maandelijkse kosten te beperken.
Gezocht:

Wij zoeken iemand die samen met een andere huurder een ruimte
wil huren om te gaan schilderen, boetseren etc. Bedoeling is om in
deelgebruik op afzonderlijke dagen van de ruimte gebruik te gaan
maken.

Ook zoeken we iemand die samen met een andere huurder een
ruimte wil huren om te gaan gebruiken als (paramedische)
praktijkruimte Ook hier deelgebruik op afzonderlijke dagen van de
ruimte.
Interesse? Mail even naar WOEV, wij verzorgen de rest.

Gebruikers van de Broedplaats…
Volgens planning komen de onderstaande gebruikers in de Broedplaats:

2 flexwerkplekken (dagdeelverhuur)

Bibliotheek AVV, vestiging Vinkeveen

Servicepunt, vestiging Vinkeveen

Tympaan-De Baat

Lijstenmakerij Drent

Karin Verreussel

Laura Passet

Koffie Corner

Amerpoort

Rabobank (voor een binnen geldautomaat in het Servicepunt)

Nog beschikbaar in de Broedplaats…
De Broedplaats heeft een iets andere indeling gekregen (zie tekening
links) en daardoor zijn er nog enkele ruimten voor huur beschikbaar.
Deze ruimten zijn resp. 19, 41 en 52 m2 groot. Deze ruimten zijn
bijvoorbeeld zeer geschikt als: atelier ruimte, (2 e hands)winkeltjes,
computer (reparatie) shop, kleermaker etc
En…. het is natuurlijk ook mogelijk om de ruimte samen met iemand
anders te huren. Wij denken graag met u mee!

Wat is de Broedplaats…

Contactinfo:
De Broedplaats Vinkeveen
Herenweg 63E
3645 DG Vinkeveen

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.

Meer weten, mail WOEV…

Bezoekmogelijkheden:
 Op afspraak
(woev@outlook.com)

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
ruim te. Wilt u dan deze nieuwsbrief naar hem/haar doormailen.

E-mail
WOEV@outlook.com

Mail WOEV voor informatie over het huren van een ruimte (alleen of
samen met iemand anders). Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Bezoek onze
(tijdelijke)website
www.druktevanbelang.org

Met vriendelijke groet,
Stichting WOEV i.o.:
Mirjam Meulemans
Wim Smit
Ron van Vark

