
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 tweede editie ontvangen! 

Stand van zaken bij Bastion, de nieuwe locatie
Ze zijn hard aan het werk in ons nieuwe kantoor. Veel muren zijn gezet (nog zonder glas), maar ook onze  
naam begint goed zichtbaar te worden! 

Maar niet alleen daar zijn ze hard aan het werk, ook voor het leeghalen van de ruimtes in de Koningsweg wordt 
hard gewerkt aan de voorbereidingen. Dit gaat helaas niet geruisloos, er worden nu al wat kleinere klusjes 
uitgevoerd. De grotere klussen zoals kasten leeg- en weghalen, alles van de wanden afhalen, schilderen worden 
etc vanaf half januari gedaan. Het is daarom niet mogelijk om vanaf 12 januari op kantoor te werken. 
(Mocht je thuis echt niet kunnen werken of een vergadering hebben die op locatie moet, mag je contact 
opnemen met Pia of Karlijn).
 
Inpakweek 9 tot 12 januari:
Op 12 januari moet alles leeg zijn, dus elk kastje, laatje etc. Zorg ervoor met je team, dat er per 
ruimte iemand is die hiervoor verantwoordelijk is. In een volgend verhuisjournaal komt meer uitleg 
over het inpakken.
 
Klussen:
Al een aantal collega’s hebben zich opgegeven voor het klusteam. We willen op 12 januari van 
16.00 tot 21.00 uur gaan klussen. Wie zouden er nog willen aansluiten bij het klusteam? We zijn nog op 
zoek naar handige harries met spierballen. Wij zorgen voor eten, een drankje en gezelligheid.
 
Verkoop meubelen:
Na een succesvolle Blink Pop-up store is de volgende verkoop alweer gepland. Op 14 januari heb 
je de mogelijkheid om bureau’s, bureaustoelen en allerlei ander klein meubilair te kopen voor 
kleine prijsjes (bureau €12,50, bureaustoel €10,-). Meubeltjes zijn dan te koop en gelijk mee te 
nemen. Oproep: winkelpersoneel voor 14 januari

Verhuisjournaal 2 Blink Bastion (06-12-2022)

Ontdek de wereld.

Een samenvatting van de planning (onder voorbehoud):
Inpakweek 9 t/m 12 januari
Klusavond 12 januari
Thuiswerken vanaf 12 januari
Zet alvast in je agenda: verkoop meubelen zaterdag 14 januari


