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Update verbouwing Broedplaats...

Bouw toiletgroepen

De verbouwing van de Broedplaats is alweer enige weken geleden
gestart en verloopt voorspoedig. Buiten het gebouw wordt hard gewerkt
aan het vervangen van de riolering en afwatering.
In de Broedplaats zelf zijn inmiddels ook al de nodige werkzaamheden
verricht. De vloerverwarming is gelegd en vervolgens zijn de vloeren
gestort.
Op dit moment is men begonnen met het maken van de toiletgroepen,
de binnenwanden, deuren etc.
De opleveringdatum van de Broedplaats is nog steeds gepland voor
kerst 2016.
De Broedplaats is op dit moment nog gesloten voor inloop op
donderdagen, wij hopen z.s.m. weer geïnteresseerden te kunnen gaan
ontvangen. In de tussentijd 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.

Speciaal aanbod Lijstenmakerij Drent …
Vloeren zijn gelegd

Marco Drent:
Mijn idee is om in het historische hart van Vinkeveen een lijstenmakerij
te starten. Ik wil mijn lijstenmakerij richten op de (semi)professionele
gebruiker maar ook de particulier zal alles kunnen vinden wat hij/zij
zoekt.
Aan het begin van mijn loopbaan ben ik tien jaar zelfstandig
lijstenmaker en galeriehouder geweest. De afgelopen zeven jaar was ik
lijstenmaker in loondienst bij vooraanstaande lijstenmakerijen in
Amsterdam. Nu is wat mij betreft de tijd aangebroken om de verworven
kennis en ervaring weer voor mezelf te laten werken.

Bouwmaterialen zijn er

Zoals u weet is een lijstenmakerij een bedrijf waar u voor langere tijd
een verbinding mee aangaat.
Dus wat ik zoek naast financiering zijn klanten! Het startkapitaal voor
opbouw van mijn bedrijf en voor bestaanszekerheid gedurende de
eerste twee jaar, biedt u de zekerheid dat ik u een ambachtelijk en
tijdloos product lever voor de helft van de consumentenprijs.
Daardoor kunt u misschien net iets vaker uw eigen werk, werk voor uw
klanten of relaties (laten) inlijsten.
Met Lijstenmakerij Drent in Vinkeveen ga ik voor een topproduct in
zowel prijs als kwaliteit. Mijn ervaring en deskundigheid in zowel
advisering als afwerking zal ik mijn klanten dan ook altijd garanderen.

Marco Drent

Zie voor mijn speciaal aanbod:
http://onzelijstenmakerijvinkeveen.lijstenmakerijdrent.nl (zoeken via
search)
Voor meer informatie: bel

06-17175446

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.

Ondertekening eerste huurcontracten…

Laura en Mireille

Op 27 oktober zijn de 2 eerste huurcontracten getekend! Karin
Verreussel van Bewegingsinstituut Karin Verreussel en Laura Passet van
Praktijk voor Integratieve Kindertherapie hebben als eersten de
huurovereenkomst voor hun ruimte in de Broedplaats ondertekend. Bij
de ondertekening werd GroenWest vertegenwoordigd door Mireille van
den Pol.
De ondertekening door Karin en Laura vond plaats in de Broedplaats,
midden tussen de bouwmaterialen. Een passende omgeving, want….de
verbouwing is inmiddels in volle gang.
Beide dames popelen om hun eigen ruimte in gebruik te kunnen nemen!

Nog beschikbaar in de Broedplaats…
Karin en Mireille

In de Broedplaats zijn op dit moment nog 3 ruimten voor verhuur
beschikbaar. Deze ruimten zijn resp. 19, 41 en 52 m2 groot. Deze
ruimten zijn bijvoorbeeld zeer geschikt als: atelier ruimte, (2e
hands)winkeltjes, computer (reparatie) shop, kleermaker etc.

Contactinfo:

Het kan 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.
En…. het is natuurlijk ook mogelijk om de ruimte samen met iemand
anders te huren. Wij denken graag met u mee!

De Broedplaats Vinkeveen
Herenweg 63E
3645 DG Vinkeveen

Misschien wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de
Broedplaats Vinkeveen u kan bieden. Mail dan WOEV voor meer
informatie, een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Bezoek:
 Op afspraak
(woev@outlook.com)

Wat is de Broedplaats…

E-mail
WOEV@outlook.com
Facebook
Broedplaats Vinkeveen
Website (tijdelijk)
www.druktevanbelang.org

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

