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Bezoek B&W en Gemeenteraad
Dinsdag 6 oktober komen B&W en de gemeenteraad
op bezoek om te horen wat BéVé Tussendiepen
heeft bereikt, hoe ze verder wil en kan. Op 29 september a.s., 16.00 uur, raadpleegt de BéVé de
Pioniersgroep hierover. Dat zijn de leden die vanaf
het eerste uur de ondernemerszelforganisatie hebben gesteund en de BéVé met raad en daad volgen.
Ter plekke krijgt de Pioniersgroep de gelegenheid
om op de voorpresentatie te reageren, zodat eventuele op- en aanmerkingen nog meegenomen kunnen worden voor het bezoek van de raad. Samen
willen we deze dinsdag de hoofdlijnen van de verdere strategie uitzetten in aanloop naar de ALV.
We verwachten een grote opkomst van de pioniersgroep. De BéVé hoopt met de leden dan echt spijkers met koppen te kunnen slaan.
Later dit jaar, na de ALV, krijgt de gemeente van de
BéVé een afrondend document overhandigd. Daarin
worden de resultaten van de eerste fase, de al lopende projecten en de kansen die we met zijn allen
zien gepresenteerd.
Kortom, spannende tijden voor BéVé Tussendiepen.
Het raadsbezoek is hét moment om ons bestaansrecht te claimen. We werken hard aan een spetterende presentatie om College en Raad te overtuigen
van de vele kansen die de BéVé voor Tussendiepen
heeft blootgelegd. Overtuigend laten we zien hoeveel energie er nu is vrijgekomen, hoeveel er al in
beweging is gezet. Naast een terugblik op het eerste
deel van experiment willen we vooral groen licht
krijgen om door te gaan. Zodat we kunnen afmaken
waar we aan begonnen zijn.
Aansluitend, in het BéVé Plancafé, lichten we voor
ieder een tip van de sluier op. We zien u graag op
dinsdag 29 september, 17.15 uur, Tussendiepen 6.

AGENDA
23-09 15.30u OV Drachten
29-09 16.00u Pioniersgroep +17.15u Plancafé
06-10 17.00-19.00 Bezoek B & W en Raad
Medio/eind oktober ALV

ROC welkom
In de vorige nieuwsbrief hebben we uw medewerking gevraagd om stagiaires van het ROC, afdeling
MBO Techniek te koppelen aan bedrijven van de
Tussendiepen.
Enkele bedrijven hebben reeds stageplaatsen aangeboden. Onze hartelijke dank hiervoor. 9 oktober
worden groepen leerlingen onder begeleiding van
docenten langs de bedrijven geleid.
We begrijpen dat met name kleinere bedrijven niet
staan te springen om stagiaires te begeleiden. Toch
hopen we in de toekomst ook bij u aan te mogen
kloppen voor meer kortlopende, concrete onderwijsvragen. Laten we met zijn allen de deur open
zetten voor het ROC!

Open dag Kijlstra
Leden van de Ondernemersvereniging Drachten
worden van harte uitgenodigd een kijkje achter de
schermen te nemen bij Kijlstra Riolering aan de
Tussendiepen, winnaar van de Ondernemersprijs
Smallingerland.
OV Drachten ontvangt u graag op 23 september a.s.
om 15.30u in de kantine van Regon op de Tussendiepen 78. Na de presentatie wordt u rondgeleid
door het bedrijf Kijlstra. Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.
Meld u aan via info@ovdrachten.nl.

BéVé Tussendiepen
Open monumentendag druk bezocht!

Ondernemend Friesland platform BVT

Afgelopen zondag had u de gelegenheid uw bedrijf
te presenteren tijdens de Open Monumentendag.
De Sluisfabriek was open voor het publiek, Bé Lamberts heeft rondleidingen verzorgd.

De bedrijven van BéVé Tussendiepen timmeren aan
de weg en willen dat graag kenbaar maken aan een
breder publiek. Ondernemend Friesland (Tussendiepen 21) kan u daarbij behulpzaam zijn.

Een druk bezochte dag, met veel belangstellenden.
Zeker 200 bezoekers uit de stad en de regio kwamen
een kijkje nemen!

Maak gebruik van ons online platform en/of ons
magazine om uw nieuws en wetenswaardigheden
voor het voetlicht te brengen.
Informeer naar de mogelijkheden bij Jasper van der
Sluis (06-46033589 of jaspervandersluis@of.nl)
Of u komt langs op Tussendiepen 21!

Aanstaande dinsdag, 29 september, 17.15 uur
in de bouwloods, Tussendiepen 6.
Na afloop van de vergadering van de initiatiefgroep
is er weer een plancafé aan de Tussendiepen 6. Dé
gelegenheid om informeel met elkaar kennis te maken, onder het genot van een hapje en een drankje.

Drachtster Hobbyclub
De Drachtster Hobbyclub (DHC) is een bijzondere
onderneming op Tussendiepen. Een onderneming
zonder omzet en winstoogmerk, waarin veel mensen
actief zijn. Mensen die ook diensten kunnen leveren
aan ondernemers op Tussendiepen. Praat maar eens
met Rob Meppelink, de voorzitter van de DHC.
(Rob.meppelink.tfw@zonnet.nl / 06 5135-

Er wordt een korte pitch gehouden over de plannen
voor een Broedplaats in de Sluisfabriek. Spannende
plannen die u zeker zullen interesseren.
Ook u bent van harte welkom om een korte pitch te
houden. Heeft u een nieuw product wat u graag onder de aandacht wilt brengen, of wellicht een dienst
waarvan uw collega’s zeker moeten horen?
Het podium is aan u, gratis en voor niks.

6552).
Ook BéVé Tussendiepen kon gebruikmaken van de
diensten van de DHC. Voor ons hebben zij beide
oevers van de Drachtstervaart gedocumenteerd.
Nuttig voor het geval we met elkaar moeten nadenken hoe we dat waterfront wat meer smoel moeten
geven!

U kunt bellen met Jan Does of een mail sturen naar:
bevetussendiepen@gmail.com

Heeft u ook iets te melden?
Mail het naar bevetussendiepen@gmail.com
of bel 06 2190 4210!
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