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Even voorstellen…..
De eerste nieuwsbrief van de Broedplaats Vinkeveen ligt voor u. In deze
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Broedplaats
aan de Herenweg 63E te Vinkeveen. Het gaat hier om de benedenverdieping van
het oude zusterhuis van MariaOord.
De kerngroep WOEV (Werken, Ontmoeten, Ervaren, Verbinden) heeft in december
2015 een intentieverklaring getekend met Woningbouwvereniging GroenWest
(eigenaar van het gebouw) om deze ruimte (de benedenverdieping van het
vroegere zusterhuis Maria-Oord) een maatschappelijk, sociaal, economisch of
culturele invulling te geven.
WOEV (bestaande uit Mirjam Meulemans, Wim Smit en Ron van Vark) wil in
Vinkeveen een plaats realiseren waar inwoners van de Ronde Venen, maar vooral
vanuit Vinkeveen, elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen informeren en
verbindingen kunnen leggen. Dit d.m.v. (tijdelijke) winkeltjes met uiteenlopend
aanbod, culturele activiteiten, workshops, preventie & gezondheid jeugd en
ouderen, eten & drinken etc.

Uitgangspunten van WOEV



Door middel van de Broedplaats Vinkeveen wil projectgroep WOEV
mensen (meer) samenbrengen , een multi-locatie zijn waar iedereen kan
meedoen

mensen meer (samen) laten ondernemen (alle leeftijdsgroepen erbij
betrekken)

ruimte geven om netwerken op te bouwen of te verstevigen

mensen hun talenten (verder) laten ontplooien (ook voor hen die verder
van het “normale” werkproces afstaan)

kennis en ervaring delen met en door anderen (verbinding tussen jeugd
en ouderen)

saamhorigheid verstevigen (samen dingen bedenken, ondernemen en
uitvoeren)
Samengevat: Werken, Ontmoeten, Ervaren, Verbinden

Wat is er allemaal mogelijk in de Broedplaats…..
De benedenverdieping is ongeveer 1.000 m2 groot en kan verdeeld worden in
diverse ruimten variërend van 16 m2 tot 150 m2. Op dit moment zijn er reeds
een aantal potentiële gebruikers die een intentieverklaring hebben getekend om
een ruimte te gaan huren.

Ondertekenen
intentieverklaring

Interesse is er van een lunchroom (ontbijt en lunch), een instrumentenmaker, een
lijstenmaker en de bibliotheek Vinkeveen. Verder is er Het Zaaltje (tot ongeveer
50 personen) dat per dagdeel (ochtend, middag, avond) gehuurd kan worden.
Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten, lezingen, workshops, als extra ruimte voor de
lunchroom etc.

Ook zijn er 2 flexplekken, geschikt voor 4 – 6 personen, die bijvoorbeeld gebruikt
kunnen worden voor 1 op 1 gesprekken, flexwerken, kleine bijeenkomsten etc.
Ook deze flexplekken zijn per dagdeel te huur.

Waar is nog ruimte voor….
Preventie & Gezondheid:
We willen graag in contact komen met een aantal aanbieders
van (preventieve) verzorging. Hieronder verstaan wij
bijvoorbeeld en fysiotherapeut, masseur, aanbieders van
alternatieve geneeskunde, kunstzinnige therapie, logopedie
etc. Ons idee is om een ruimte te reserveren waarin een
gevarieerd scala aan (preventieve) verzorging aangeboden kan
worden aan de bezoekers. Een soort gezondheids en preventiegroep dus.
De deelnemers van deze gezondheids en preventiegroep zullen deze ruimte samen
benutten en daardoor elkaar kunnen versterken en samen kunnen zij de bezoekers
meer bieden dan alleen hun eigen expertise.
(Tijdelijke) winkeltjes:
Ook is er nog ruimte beschikbaar voor kleinschalige winkeltjes. De aanwezige
ruimten lenen zich prima voor een 2e hands kledingwinkeltje of een winkeltje met
kleine meubels of gebruiksvoorwerpen. Ook een kledingherstelbedrijfje is een
mogelijkheid.
Atelierruimte:

(Gedeelde)
Atelierruimte?

In de Broedplaats zijn er ook verschillende ruimten die de mogelijkheid bieden om
een atelierruimte te vestigen. Mocht een “eigen” atelier niet haalbaar zijn, dan is
het misschien wel mogelijk om met 2 gebruikers een gedeelde ruimte samen te
huren.

Planning2016….
De eerste 3 maanden van 2016 is WOEV bezig met het zoeken naar
gebruikers/huurders voor de diverse ruimten. Ook maken wij in deze periode
afspraken met de eigenaar (GroenWest) over allerlei voorwaarden en contracten.
Contactinfo:
De Broedplaats
Vinkeveen
Herenweg 63E
3645 DG Vinkeveen
Bezoekmogelijkheden:

Elke donderdag van
14.00 – 17.00

Op afspraak
(woev@outlook.com)

Op afspraak
(via 06-10433592)
E-mail
WOEV@outlook.com
Bezoek onze website!
www.druktevanbelang.org

Begin april 2016 zal met de verbouwing van de Broedplaats worden begonnen en
de opening is gepland in juli/augustus 2016. De juiste datum is mede afhankelijk
van de voortgang van de verbouwing.

Loop eens binnen……
Misschien wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de Broedplaats
Vinkeveen u kan bieden. Het kan ook zijn dat u niet zelf interesse hebt maar
toevallig wel iemand weet die mogelijkerwijs wel geïnteresseerd is. Wilt u dan deze
nieuwsbrief naar hem/haar doormailen.
Wij vinden het leuk als u eens een keer binnen loopt in de Broedplaats. Dan
kunnen wij u de ruimten laten zien en met een kopje koffie/thee erbij eens kijken
wat uw mogelijkheden zijn in de Broedplaats.
Met vriendelijke groet,
Kerngroep WOEV:
Mirjam Meulemans
Wim Smit
Ron van Vark

