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Nieuwsbrief 2
De 2e nieuwsbrief van de Broedplaats Vinkeveen ligt IN uw postvak. Wij
willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de
Broedplaats aan de Herenweg 63E te Vinkeveen.

Uitgangspunten van Stichting WOEV i.o
De Stichting WOEV i.o. (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.

De Broedplaats,
Herenweg 63e, Vinkeveen

Door middel van de Broedplaats Vinkeveen wil Stichting WOEV i.o.

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

Stand van zaken per februari 2016
WOEV is momenteel bezig om met GroenWest, gemeente, aannemer,
potentiële huurders, geïnteresseerden etc. verdere afspraken te maken
over allerlei voorwaarden, contracten, afwerking etc. Dit is een
ingewikkeld traject en moet daarom op een zorgvuldige wijze gebeuren.
En hier gaat dus nog best de nodige tijd in zitten. Gelukkig werken alle
partijen erg positief samen en maken we goede vorderingen.

Wat is er nu al gepland in de Broedplaats…..
Er hebben zich al een aantal toekomstige gebruikers aangemeld van de
Broedplaats. Dit zijn:
-

Bibliotheek AVV, vestiging Vinkeveen (verhuist naar de
Broedplaats)
Koffie Corner (koffie, gebak, broodjes etc)
Lijstenmakerij (reparatie, verkoop, inlijsten)
Instrumentenmaker (reparatie & verkoop)
Tympaan-deBaat ( Buurtkamer, Beweegkamer, Taalkamer,
Breicafe’, Repaircafé etc).
Het Zaaltje (te huren via de Broedplaats
Flexplekken (te huren via de broedplaats)

Waar is op dit moment nog ruimte voor….
We zijn doorlopend met geïnteresseerden in gesprek. Op dit moment zijn
in de Broedplaats nog enkele ruimten beschikbaar, variërend in grootte
van 18 tot 80 m2. Deze ruimten zijn bijvoorbeeld zeer geschikt als:
Atelier ruimte
Praktijkruimte, bijvoorbeeld voor massage, reiki, logopedie,
alternatieve geneeskunde etc.
Winkelruimte, tijdelijk of vast
Kledingreparatiebedrijfje
Er zijn veel mogelijkheden in de Broedplaats. En…. stel dat het niet
mogelijk om de ruimte alleen te huren, kan dat misschien samen met
een vriend of collega wel.
Natuurlijk denken wij graag mee over mogelijke oplossingen en zoeken
we graag samen met u naar nieuwe mogelijkheden.

Het Zaaltje en flexplekken

Trainingsbureau
Hink-Stap-sprong

In de Broedplaats komt een Zaaltje dat per dagdeel gehuurd kan
worden. Hier kunnen presentaties, vergaderingen, workshops,
bijeenkomsten etc. gehouden worden. Er is plaats voor ongeveer
maximaal 40 personen.
Ook komen er 2 flexplekken die ook per dagdeel gehuurd kunnen
worden. Deze flexplekken zijn geschikt voor maximaal 6 personen en
kunnen ook prima gebruikt worden als spreekkamer of kleine
vergaderruimte.

Tijdelijke gebruikers Broedplaats

Workshop Lique’s
Creations and more

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)

Momenteel zijn er al enkele tijdelijke gebruikers van de Broedplaats die
bijeenkomsten, vergaderingen, workshops etc. organiseren.
Zo heeft Marion Stok-van Dongen een tijdelijk atelier in de
Broedplaats, voor meer info zie www. www.spiegelvandeziel.nl.
Trainingsbureau “Hink-Stap-Sprong” uit Vinkeveen verzorgen
workshop op gebied van talentontwikkeling voor jong en oud, zie
ook www.isjetalentalbekend.nl.
Een andere tijdelijke gebruiker is Angelique Streefkerk die
diverse workshops organiseert. Voor meer info en data zie
www.liquescreationsandmore.nl.Planning….
Vanwege de zorgvuldigheid die bij de inrichtring van de Broedplaats
komt kijken gaat het gehele proces iets langer duren dan in 1e instantie
gedacht was. Medio zomer 2016 zal volgens de aangepaste planning met
de verbouwing van de Broedplaats worden begonnen en de officiële
opening is dan ergens gepland eind september/begin oktober 2016.
Natuurlijk is deze voorlopige planning afhankelijk van de voortgang van
bovengenoemde gesprekken en onderhandelingen.

Kom eens binnen kijken….
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 interesse heeft of 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. Dan kunnen wij u de ruimten laten zien en met een kopje
koffie/thee erbij eens kijken wat uw mogelijkheden zijn in de
Broedplaats. Wij zijn er elke donderdag van 2-5.

E-mail
WOEV@outlook.com

Met vriendelijke groet,
Stichting WOEV i.o.:

Bezoek onze website
www.druktevanbelang.org

Mirjam Meulemans
Wim Smit
Ron van Vark

