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Coronavirus en Boei 10 

Het coronavirus zorgt op dit moment voor veel onzekerheid. Vele 

bedrijven en organisaties staan onder druk.  

Boei 10 heeft ook het een en ander gefaciliteerd zodat iedereen 

nog steeds veilig en gerust naar zijn werkplek kan elke dag. Bij de 

wasbakken in het pand staat zeep, desinfectie en papieren doekjes 

om de handen mee te drogen. Want ook bij Boei 10 staat veiligheid 

en gezondheid op één! 

Tegen iedereen willen wij zeggen: Stay safe, en houd het hoofd 

boven water in deze bizarre tijden. 

 

Puntje van aandacht! 

Parkeren. Voor sommige blijft het een uitdaging. Wij willen dan ook iedereen vragen om de 

auto’s netjes in de vakken te parkeren. Dit geldt ook voor aanhangers. Wij merken dat er nog 

te vaak er geparkeerd wordt op een NP-vak, let hier ook op. Boei10 beschikt over meer dan 

voldoende parkeervakken, er zijn altijd vakken vrij. Houd rekening met anderen, voorkom 

irritaties. 

 

 

Het nieuwe netwerken kan weer op 1,5 meter! 

Bij deze nodigen wij u uit voor een zomerse 

vakantieborrel!  

Op deze gratis borrel heten wij u van harte welkom. 

Collega’s, buren van Boei10, belangstellenden, 

bedrijven, ZZP’ers, op donderdag 2 juli is iedereen 

welkom! Kom gezellig naar de pre-party van de 

zomervakantie en proef al lekker de zomerse sfeer. 

Vanaf 16:00 bent u van harte welkom op het Dok 

bij Boei10.  

 

Wij zorgen voor een hapje en een drankje!                              

Mede mogelijk gemaakt door Van De Partij en Domino’s Raalte. 

Graag even aanmelden met hoeveel personen u komt.  

        Info@boei10.nl 
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Gratis 3 maanden kantoor 

Dit is een actie die is gericht naar de startende ondernemers. De meeste ondernemers last 

hebben van alles wat er bij de Corona komt kijken. Bedrijven die al wat langer meegaan 

zullen wellicht een buffer achter de hand hebben, maar de startende ondernemers hebben 

dat niet. Boei 10 wil deze starters steunen door hen de mogelijkheid te geven om gratis van 

een kantoor gebruik te maken, voor 3 maanden lang. 

Ook hebben wij een filmpje laten maken door de toppers van Blender Media. Deze is te 

vinden op de socials van Joop van den Enk -/ Boei 10! 

 

 

Mocht u zelf nog punten hebben waar wij rekening mee kunnen houden 

het komende jaar, dan horen wij dat graag. Heeft u goede suggesties of 

plannen voor Boei 10? Let us know! Wij streven altijd naar een prettige 

werksfeer voor iedereen. Samen komen we altijd tot een oplossing!  

 

 

Diner Cheque van € 250,00!  
 

 

 

 

 

 

Wij willen Boei 10 blijven promoten op alle fronten. Om deze reden zijn wij gestart met de 

volgende actie: “Breng een nieuwe huurder binnen en laat u verrassen met een Diner 

Cheque ter waarde van € 250,00 bij een restaurant naar keuze!” 

Heeft u een nieuwe huurder gevonden of wilt u meer informatie over deze actie?  

Stuur een e-mail naar: info@boei10.nl 
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Actualiteiten & ontwikkelingen huurders 

Onder het dak van Boei10 wordt er hard gewerkt en er wordt regelmatig wat veranderd. 

Nieuwe bedrijven komen als nieuwer huurder,  de ander breidt uit omdat de zaken erg goed 

gaan. Zo is er de afgelopen periode wat veranderd in Boei10, waar wij graag jullie van op de 

hoogte brengen!  

 

Allereerst heeft de Voedselbank een nieuwe routing 

gerealiseerd voor de gasten die op vrijdag het pakket op 

komen halen. Voorheen stond de parkeerplaats altijd vol 

op spitstijden en was er wel een sprake van enige 

overlast. Door de nieuwe route voor de gasten is er minder overlast en heeft het geheel een 

beter uitstraling! 

 

Onlangs heeft er een nieuwe huurder zich gehuisvest bij Boei 10, 

Angela Verkade van ‘Nei Jing Tu’. Zij verzorgd diverse 

behandelingen bij mensen volgens traditionele Chinese 

geneeswijze. Zij heeft een mooie praktijk bij pand 10K gevonden 

waar ze haar behandelingen vanaf heden gaat verzorgen. 

 

Óók nieuw bij Boei10: Paul Schrijver. Deze vertegenwoordiger 

handelt namens TROFFEE in diverse koffieautomaten. Paul gaat 

zich binnenkort vestigen binnen Boei 10D aan de rechterzijde 

van het pand. Het betreft een kantoor met ruimte voor een 

weergave en promotie van zijn diverse koffieautomaten.  

 

Daarnaast heeft Jordy Spikker, van Effectief de handen ineengesloten 

met zijn kameraad Jesse Kleverkamp, en samen de nieuwe 

onderneming ‘EC Group’ opgericht. Hiermee richten zij zich op e-

commerce waaronder meerdere specialistische webwinkels en 

productmerken gaan vallen. Jordy blijft daarnaast actief met Effectief. 

Wegens de groei, hebben zij samen een groter kantoor genomen.  

 

Ook de mannen van Adende Interieurbouw doen goede zaken. In de 

vorige nieuwsbrief was te lezen dat de hal van Roofing Projects 

beschikbaar kwam. Adende huurt wegens uitbreiding vanaf 01-07-

2020, deze ruimte van 75 m2 erbij!  

 


