
Verhuis-
journaal.

De komende periode gaan we jullie meenemen en op de hoogte houden van alle leuke en 
nodige informatie over de komende verhuizing! We gaan jullie verblijden met een heus 
verhuisjournaal, waarvan jullie vandaag de eerste editie ontvangen! 

Stand van zaken bij Bastion, de nieuwe locatie
Vorige week konden we jullie eindelijk het nieuwe kantoorpand en onze mooie ruimte laten zien! 
We zijn ontzettend blij geworden vana jullie positieve reacties en de, nu al, vele genietmomentjes van het
uitzicht.

‘Blink Pop-up-store’
Wanneer: 21 t/m 24 november, van 11.30 tot 13.00 uur
Waar: Boomhut
Voorheen was dit de Tombola. 
Artikelen worden verkocht voor een spotprijsje. Betalingen gaan via contant geld.
Elke dag wordt de Blink Pop-up store aangevuld met leuke spullen, die uit de spelonken 
van het Koningshuis zijn gekomen.
Opbrengst gaat naar een goed doel; namelijk iets leuks voor ons nieuwe pand
Nog een laatste verzoek: kijk nog één keer goed om je heen wat er nog verkocht zou kunnen worden in de 
Blink Pop-up-store
Later volgt nog een “Meubel-outlet”, waarover ook later meer informatie!

Kerstvakantie en Januari: 
De verwachting is dat eind december en januari onrustige weken gaan worden op kantoor, i.v.m. verhuizers/
schilders/klussers. Dit zal inhouden: meer overlast, rommelig op kantoor, minder vergadermogelijkheden, 
minder beschikbare werkplekken, minder mogelijkheden voor teamruimtes en eventueel meer thuiswerkdagen. 
Uiteraard gaan we jullie hier t.z.t. goed over informeren en proberen we de overlast zo veel mogelijk te 
beperken. Meer concrete informatie volgt zodra we deze informatie hebben. (Mocht je al bepaalde verzoeken 
hebben voor meetings etc, mag je je melden bij Pia. Dan gaan we samen kijken naar een passende oplossing.)

Klussers gezocht! 
Heb je in december of januari wat uurtjes tijd en zin in een gezellige, geheel verzorgde 
klusdag (of ochtend of middag) met collega’s; meld je je dan bij Pia, Marco of Karlijn! 
Veel kluservaring is niet vereist. Het is nog niet bekend wanneer de klusdag precies plaats 
gaat vinden en welke klusjes gedaan moeten worden, maar te denken valt aan white-
boards/kasten van de muren halen, kleine gaatjes dichten, demontage van stellingkasten 
etc.
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