
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 derde editie ontvangen! 

Beste Blinkers,

Graag brengen wij jullie, zo vlak voor de (voor de meesten) Kerstvakantie, even op de hoogte van de laatste 
stand van zaken wat betreft de verhuizing! 

Stand van zaken bij Bastion, de nieuwe locatie

Afscheidsmomentje Koningsweg:
Op 9, 10 en 11 januari van 10.30-11.00 willen we iedereen bij Blink even de gelegenheid geven stil te staan bij de 
laatste dagen op de Koningsweg, onder het genot van thee/koffie en iets lekkers op onze inmiddels beproefde 
feestlocatie (de ruimte bij de lift op de tweede verdieping).  
Tóch een momentje…….. 

Verhuismaterialen 2 januari geleverd 
Op 02-01 worden de verhuisdozen en zogenaamde meterbakken (speciaal voor boeken/schermen) geleverd. 
Ook worden in de ochtend de bureaubladen van een aantal bureaus (6 stuks) verwisseld. Dit zal gemarkeerd 
staan op het bureau zelf, dus we verzoeken jullie deze bureaus in de ochtend niet te gebruiken. 
Al met al kan het dus deze ochtend wat onrustig zijn “op kantoor”. 

Verhuisjournaal 3 Blink Bastion (22-12-2022)



Inpakweek 9-12 januari:
Karlijn brieft alle leidinggevenden nog met instructies over het inpakken! Uiterlijk 11 januari (einde van de dag) 
moet alles ingepakt zijn, ten behoeve van een soepele verhuizing. Kijk dus nog even goed om je heen naar op te 
ruimen zaken en eventueel mee te nemen persoonlijke spullen. Wat alsnog definitief weg mag, graag zelf in de 
containers naast de fietsenstalling doen (papier in container met gele deksel/rest in container met zwarte deksel/
plastic even apart bewaren; bij grote zaken even verzamelen in de ruimte zelf en aangeven: MAG WEG!).

Controle werking bureaus:
Naast de nieuwe witte bureaus gaan er ook een aantal andere, 
in hoogte te verstellen, bureaus mee naar Bastion. Graag zouden 
we jullie even willen vragen het bureau, waar je regelmatig aan zit, even te controleren op de 
verstelbaarheid (met de bekende “slinger”). Mochten er problemen zijn met het verstellen: 
graag even doorgeven aan Pia!

Vanaf 12 januari thuiswerken/online vergaderen: 
Vanaf deze datum gaan we tijdelijk thuiswerken, zodat we de Koningsweg stapje voor stapje kunnen gaan 
ontmantelen. Mocht je, om persoonlijke redenen, toch bij Blink willen werken, geef dat dan even door aan  
Karlijn of Pia. De Kraai zullen we hiervoor dus “open” houden.
Ook verzoeken we iedereen, die in deze periode wil/moet 
vergaderen, dit online plaats te laten vinden (zodat vooral 
Marco en Eelco hun werkzaamheden kunnen verrichten).  

Meubelverkoop Blink: 
Deze komt er iets anders, dan aanvankelijk gepland, uit te zien. 
We gaan foto’s maken en delen van de te verkopen  
spullen. Aankopen kunnen opgehaald en (contant)  
afgerekend worden op nader te bepalen data!  
Meer informatie volgt dus!

Last but not least willen we jullie naar de kersverse pagina 
verwijzen, waarop alle meest-gestelde vragen en informatie 
over de nieuwe locatie staan vermeld, zoals ook onze nieuwe 
adresgegevens! 

Dus snel naar https://blink.nl/ons-nieuwe-kantoor/!

Een samenvatting van de planning (onder voorbehoud):
Afscheidsmomentje Koningsweg: 9, 10 en 11 januari van 10.30-11.00
Inpakweek 9 t/m 12 januari
Klusavond 12 januari
Thuiswerken vanaf 12 januari

Verhuis-
journaal.

Ontdek de wereld.

FIJNE FEESTDAGEN!


