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De eerste nieuwsbrief van De Plataan. Het is zover, je hebt de eerste nieuwsbrief van de Plataan
voor je. We brengen je hierin op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en nodigen je
uit om mee te denken, en vooral mee te doen als we straks open gaan.
Want samen maken we straks van De Plataan een fijne plek waar iedereen zich welkom voelt.
Werk in uitvoering
Misschien heb je al even naar binnen gegluurd bij De Plataan? In september is gestart met het
bouwen van alle vaste onderdelen van de binnenkant. Zoals kasten, een bar en een uitleen- en
inleverpunt. De mannen van Coors interieurbouw zijn hard aan het werk om te zorgen dat we in
oktober kunnen verhuizen. Wat je niet kunt zien is dat we ondertussen als de Schakel, Versa en
de Bibliotheek al onze energie steken om alle werk – en samenwerkingsafspraken samen te
voegen in een handboek, dat de basis wordt van ons werk in de Plataan. Van de prijs voor de
koffie, tot aan wie er schoonmaakt en opruimt en welke huisregels er gelden. Zodat we, als ook
de tafels, stoelen en banken zijn gearriveerd en boeken, knutselspullen en andere zaken zijn
verhuisd, weer goed voorbereid open kunnen gaan. Via https://youtu.be/gynm46DNgkM kun je
een sneak preview zien van de bouw van het interieur.
Gesloten
In de weken dat we gaan verhuizen zijn twee van ons een week of twee weken gesloten. Versa
sluit de deuren van de Scan van 18 t/m 31 oktober. De bibliotheek sluit de deuren van 25 t/m 31
oktober. Zo kunnen we je vanaf maandag 1 november goed voorbereid ontvangen in de Plataan.
Ook de Schakel begint dan weer met activiteiten.

Nieuw logo

Door middel van een pitch (mooi woord voor een verkoopverhaal) - waarbij een aantal
vormgevers hun idee voor een logo en nieuwe vormgeving voor De Plataan kunnen laten zien
– hopen we binnenkort in een geheel eigen stijl te kunnen communiceren met jou.
Daardoor zal de volgende nieuwsbrief er een stuk mooier uit zien. Hierover later meer.

Even voorstellen!
De Plataan heeft een eigen kernteam. Denise Callenbach (Versa), Kati Lipusz (de Schakel) en
Margriet Veldhuisen (Bibliotheek Gooi en meer) heten jullie straks welkom in De Plataan.
Heb je een vraag over de activiteiten of wil je vrijwilliger worden bijvoorbeeld, dan kun je nu al
bij hen terecht via; DCallenbach@versawelzijn.nl, klipusz@versawelzijn.nl,
mveldhuisen@bibliotheekgooienmeer.nl

Wij zijn op zoek naar jou

Om iedereen straks in De Plataan gastvrij te kunnen ontvangen en een lekker kopje koffie en een
tosti te kunnen serveren, hebben we veel vrijwilligers nodig. Voor de functie gastvrouw/ heer, de
functie barmedewerker en ons communicatie-team, zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Mail of bel naar DCallenbach@versawelzijn.nl / 06 82365810 of spreek één van de dames van het
kernteam aan in de bieb, bij de Scan of bij de Schakel.

Activiteiten
Wat is er straks eigenlijk te doen in De Plataan? Alle activiteiten van de Bibliotheek, Versa en de
Schakel verhuizen mee naar De Plataan. We werken ook aan nieuwe activiteiten. Maar we willen
eerst even rustig opstarten. Heb je ideeën die je wil delen, meld ze dan bij Dolf Adam (Versa Welzijn)
dadam@versawelzijn.nl, Henriette Pluim (Bibliotheek Gooi en meer),
hpluim@bibliotheekgooienmeer.nl of Kati Lipusz (de Schakel) info@wijkpostdeschakel.nl.

Houd de bestaande Facebookpagina’s van de Bibliotheek Gooi en meer en Versa Welzijn in de
gaten voor meer nieuws! Binnenkort openen we ook ‘socials’ als de Plataan Naarden.

