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Actualiteiten & ontwikkelingen huurders 

Blender media 

Blender media is verhuisd van 10-C1 naar een veel grotere ruimte: 10G.  

 

Blender Media maakt mooie stappen! 

Videoproductiebedrijf Blender Media groeit en maakt mooie stappen. 
We zijn verhuisd naar een groter kantoor (van 10c-1 naar 10g) en 
verdubbelen daardoor in oppervlakte. Op deze manier kunnen we 
efficiënter werken en verder blijven groeien. Dankzij de verhuizing is het 
ook mogelijk om het Blender team te versterken. Per 1 maart hebben 
we een nieuwe editor in dienst en is onze nieuwe stagiair Job begonnen. 
Samen kunnen we nóg meer klanten voorzien van toffe videoproducties. 
  
Voor de mensen die Blender Media nog niet kennen; In 2013 zijn Joeri 
Slegten en Rick Duteweert Blender Media gestart tijdens hun HBO-
studie Media, Informatie en Communicatie. Klein begonnen op een 
zolderkamer en inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig videoproductiebedrijf. 
  
Hoe wij ons onderscheiden? Met onze passie voor film en animatie visualiseren we de boodschap 
van onze opdrachtgever zo helder, zo eerlijk en zo filmisch mogelijk. Ons enthousiasme is een 
waarborg voor een geslaagd resultaat.         
   
Je bent onderscheidend, maar hoe bewijs je dat? Laat het zien en overtuig. Laat video ook voor jou 
werken. 
  
Benieuwd naar de mogelijkheden van videomarketing? Of wil je een kijkje komen nemen in ons 
nieuwe kantoor? We nodigen je van harte uit om een kop koffie te komen drinken. 
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Bres verhuur en Bres activiteiten 

Bres komt in het voormalige pand van Adende (10H).  

          

 

BRES komt naar Raalte! 

Vanaf 1 april heeft BRES een nieuwe uitvalsbasis: de Boeierstraat 10H in Raalte. Vanaf deze locatie 

verzorgt BRES de uitgifte van allerlei attracties, springkussens, activiteiten en themafeesten. 

De keuze voor een nieuwe standplaats van BRES is gevallen op Raalte door de roots van de 

eigenaren, de centrale ligging en de bedrijvigheid. BRES bestaat uit een verhuur- en een 

activiteitentak. De activiteitentak is gespecialiseerd in spelshows, interactieve games en outdoor 

activiteiten op locatie. De verhuurtak richt zich op de verhuur van springkussens, attracties en 

themafeesten. Op deze manier kan BRES een totaalpakket voor feesten en evenementen, klein of 

groot, leveren vanuit dezelfde werkomgeving. 

Openingsactie 

Jur Maatman, één van de gezichten van BRES: “We hebben een ruime keus. Hierbij staan kwaliteit en 

service voorop, daar doen we geen concessies in.” Om te vieren dat BRES een nieuwe locatie heeft, 

bieden wij 20% korting op de verhuur van losse attracties en activiteiten die geboekt worden in de 

maanden maart en april. Dit kan door de kortingscode ‘WelkominRaalte’ te verzilveren op de 

websites.” 

Het volledige assortiment is te vinden op www.bresverhuur.nl en www.bresactiviteiten.nl. BRES kan 

hiermee zowel de particuliere als de zakelijke markt bedienen. 

 

Doorpakken Salland 

Ook Doorpakken Salland heeft inmiddels een vaste vergader/flexplek in het hoofdgebouw. Kijk eens 

op hun nieuwe site www.doorpakkensalland.nl, gemaakt door Effectief Marketing. Heb je een tof 

idee? Bel Barbara Jansen, onze Doorpakker: 06 – 22 53 70 50. 

 

Magazijnboxen 

Bovendien zijn er weer een aantal nieuwe bedrijven en particulieren die gebruik maken van 

magazijnbox of een kleine hal.  
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Venusvrouw loopbaancoaching 

Mijn naam is Sanne Marsman, loopbaancoach/eigenaar Venusvrouw loopbaancoaching. Met mijn 

praktijk help ik jonge moeders om een baan te vinden waarvan hun ogen gaan glinsteren. Mijn 

ervaring is dat bij deze groep de werkwaarden veranderen en een té grote groep zichzelf wegcijfert 

in banen die ze "wel oke" vinden. Ouderschap en een toffe baan, daar sta ik voor.  

En nu vragen jullie je vast af aan welke kant ik ga flexwerken. Nou... de leukste kant! En welke dat is, 

dat ga ik nog ervaren. Ik kijk er naar uit kennis met jullie te maken en er vanaf donderdag 25 maart te 

gaan flexwerken.  

 

 

Just me advies 

Just me advies is gevestigd in de retrozaal vanaf 1 april 2021, zij maken gebruik van een duo flexplek.  

 

Just Me” -  Gewoon jezelf !  

Jezelf kunnen zijn, weten wie je echt bent, wat je jezelf wenst en dat je vanuit deze eigenheid mag 

groeien  

Wij zijn Saskia en Sylvia en samen Just Me Advies. Just Me Advies werkt met een eigen visie en de 

kernwoorden Aandacht, Eigenheid en Ontwikkeling. We zijn op missie naar meer Zorg voor Zorg! 

Wij geloven in de driepuntvisie, waarin kwaliteitsborging voor zowel individu, medewerker als 

organisatie centraal staat. 

Februari 2020 hebben we Just Me Advies ingeschreven bij de KvK en wilden hiermee knallen. Helaas 

heeft corona de groei geremd, maar voelen we ons wel in bloei staan. Vanaf het moment dat wij zijn 

gevestigd in Boei 10, is ons netwerk uitgebreid. We hebben hier mooie gesprekken gevoerd, waarin 

we de Just Me visie hebben kunnen spreiden. We gaan bijeenkomsten organiseren met zorg,-

thema’s en dilemma’s, kennis en ervaring met elkaar delen. De focus ligt hierbij op het verzamelen 

van elkaars positieve en werkzame elementen.  
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Naast de verbinding met netwerkpartners kijken we ook hoe we met de Sallandse inwoners in 

contact kunnen staan. Hierbij valt te denken aan een luisterrijk oor, sociale verbinding en 

thematische activiteiten met een zingevend en/ of een educatief karakter.  

Wij geloven in preventief werken vanuit de nulde lijn!  

Zeer enthousiast zijn we over het feit in contact te staan met onderwijsinstellingen.                                 

Goede plekken voor onze missie; daar zit immers de toekomst! 

Enthousiaste groet, Saskia en Sylvia 

www.justmeadvies.nl  

 

 

Breijn Personeelsdiensten en laadpalen 

Breijn Personeelsdiensten en laadpalen zijn ook nieuw in Boei10, hun kantoor is gevestigd in 10K  

Wie wij zijn? Wij zijn Max en Rob Blanke van BREIJN. Sinds februari houden wij kantoor in Boei 10.  

Met BREIJN Technische Dienstverlening zijn wij actief in de bemiddeling van technisch personeel in 

Oost Nederland. Met een kantoor in Raalte en in Enschede en onze Sallandse roots zijn wij diep 

geworteld in onze mooie regio! Wij leveren uitvoerend én kaderpersoneel aan bouwbedrijven, 

schildersbedrijven, installateurs en technische diensten. Zowel voor tijdelijke ondersteuning als 

permanente invulling van vacatures.  

Onder de naam BREIJN Duurzaam zijn wij naast de bemiddeling van technisch personeel ook actief in 

de verkoop en installatie van laadpalen voor elektrische auto’s in heel Nederland. De laadpalen en 

laadbeheersoftware die wij leveren zijn geschikt voor elke elektrische auto, parkeerplek én locatie. 

Wij zijn gecertificeerd installateur van onder andere Evbox en partner van Wallbox en Lanova. Voor 

iedere laadpaal die wij plaatsen, planten wij samen met onze partner een boom! 

Zin om eens van gedachten te wisselen? Wij hebben daar een prachtige ruimte voor in Boei 10K, dus 

kom gerust een keer langs voor een bak koffie! 

Hartelijke groet, 

Max en Rob Blanke  
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Nei Jing Tu 

Tot slot: een mooie actie van Nei Jing Tu. 

 

Lieve Boei 10-ers 
 
Door alle corona perikelen, lockdowns en andere narigheid heb ik nog niet met iedereen kennis 
kunnen maken. 
 
Mijn naam is Angela Verkade, sinds vorig in deze regio komen wonen en ook mijn bedrijf gevestigd in 
Boei 10.  
 
De naam 'Nei Jing Tu' verwijst naar een eeuwenoude kaart waarbij het lichaam getekend is als een 
berglandschap, gezien vanuit de Chinese Geneeswijzen. 
 
Wat doe ik: 

• (online) Persoonlijke Coaching trajecten, waarbij ik samen met jou ga kijken waar er zich 
gezondheidsproblemen voordoen en hoe deze aangepakt kunnen worden vanuit 
eeuwenoude wijsheid heel praktisch toegepast in deze tijd. 

• Therapeutische lichaams- en VoetreflexPlus Massage ook alleen gericht op ontspanning. 

• Kleinschalige (online) Cursussen, workshops, webinars, verdiepingsweekenden en retraites. 
Onderwerpen zijn: holistisch ondernemen, ondernemen en privé in balans maar ook Chinese 
filosofie, Geschiedenis, Chinese Geneeswijzen. 

 
Ik werk volgens de RIVM richtlijnen en hygiëne regels vanuit mijn branche. 
 
Wil je genieten van deze aanbieding en ben je in deze corona tijd echt toe aan ontspanning? 
 
Maak een afspraak via www.neijingtu.nl of whats app 06- 18281068 
 
Ik zie je graag! 
 
Liefs, Angela 

 
Nei Jing Tu, Leven vanuit je kracht 
Almere - Raalte - Zoetermeer 
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Pasen 

Van de Partij 

Pasen komt er aan! Kijk op www.vandepartij.nl voor de vele mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u hele fijne paasdagen toe! Zodra het weer kan willen we graag een inhaalborrel 

organiseren. Tot die tijd: blijf gezond!  
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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 sommigen 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. 

 

 

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. Boei10 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 -/ Boei10! 

 

 

Mocht u zelf nog punten hebben waar wij rekening mee kunnen houden, 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!  
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Dinercheque van € 250,00!  

 

 

 

 

 

 

Wij willen Boei10 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 Dinercheque ter waarde van 

€250 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 

 

Ideeën voor de nieuwsbrief? 

Heeft u ideeën voor onze nieuwsbrief, of heeft u een mooie actie of idee? Laat het ons weten! 

 

 

 

 


