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Kantoornomaden bij Open Coffee
DOOR KEES STAP

WAGENINGEN - Ruim
twintig zelfstandig ondernemers kwamen donderdag bijeen in Eetwinkel
Vreemde Streken voor de
eerste Wageningse Open
Coffee.
Open Coffee is een informele,
sociale
inloopmogelijkheid
voor ondernemers om elkaar te
ontmoeten, gewoon te kletsen,
afspraken te maken en elkaar te
versterken.
Het Wageningse initiatief is genomen door Dolf Andringa en
Carla van den Bos. Andringa

COLOFON

heeft vorig jaar al een groep opgericht voor Wageningse
zzp’ers op de netwerksite LinkedIn. Nu vond hij het tijd worden dat de ondernemers elkaar
eens in het echt gingen ontmoeten. “Je werkt vaak in je
eentje zonder collega’s. Hier
ontmoet je gelijkgestemden en
kun je ideeën met elkaar uitwisselen. En wellicht ontmoet je
ook mensen die je zakelijk verder kunnen helpen.” Een divers
gezelschap onderschreef zijn
gedachte en kwam langs. Van
wandelcoach tot grafisch ontwerper en van tekstschrijver tot
wetenschappelijk onderzoeker.
Judith Scheltema van Vreemde
Streken was dus gastvrouw van
de eerste Open Coffee. Zij presenteerde tevens haar plan om

haar eetwinkel open te stellen
als werkplek voor ondernemers.
“Ik vind het gezellig om veel
mensen in de zaak te hebben.
Zogenaamde kantoornomaden
hebben behoefte aan een plek
waar ze rustig kunnen werken,
of waar ze voor een vergadering
af kunnen spreken. Iedereen
mag met zijn laptop en mobiele
telefoon langskomen.” Vreemde Streken biedt hiervoor alle
mogelijkheden. Ruime tafels,
veel stopcontacten met groene
stroom, een draadloze internetverbinding en uiteraard lekkere
koffie.
Dolf Andringa is in ieder geval
zelf regelmatig in Vreemde Streken te vinden. “Thuis ben ik
veel minder productief. Vaak
handel in ’s ochtends wat zaken

af in eigen huis en ben ik de rest
van de dag hier te vinden. Als
kleine zelfstandige is het te duur
om een eigen kantoor te huren.
Dit is een prima alternatief.”
De Wageningse Open Coffee
wordt iedere laatste donderdag
van de maand gehouden van
11.00 tot 13.00 uur bij Eetwinkel
Vreemde Streken op het Conventplein. Daarnaast organiseren de Wageningse zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) elke eerste vrijdagmiddag van de
maand een borrel. “Werknemers hebben tenslotte ook vaak
een borrel op vrijdagmiddag”,
zeggen Andringa en Van den
Bos.
Informatie over hun initiatieven
is te vinden op de zzp-site op
LinkedIn.
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Gratis kopieën
bij Copypoint
DOOR AHMED SAGLAM

WAGENINGEN – Wie op
vrijdag 5 en zaterdag 6
maart bij Copypoint aan
de Bevrijdingsstraat zijn
bestaande of een nieuwe
kopieerkaart
opwaardeert, kan rekenen op 20
procent gratis kopieën.
Dus klanten krijgen bijvoorbeeld bij een kaart voor 500 kopieën, er nog eens 100 kopieën
bij. Copypoint heeft in augustus vorig jaar een metamorfose
ondergaan. Het interieur is geheel vernieuwd, met frisse en
moderne kleuren. De broers
Antonio en Johan Mulder wilden het voor de klant overzichtelijker maken. Ook voor het
personeel heeft de verbouwing
voordelen opgeleverd. “Via allerlei slimme oplossingen is er
veel opbergruimte bijgeko-

men. We hebben de beschikbare ruimte optimaal benut”,
leggen de Mulders uit.
Copypoint had nog geen heropeningsactie georganiseerd.
Om het alsnog te vieren, wordt
deze kopieeractie gehouden.
Bovendien ligt er voor klanten
die aankomende vrijdag en
zaterdag komen opwaarderen
of een nieuwe kaart kopen,
een leuke verrassing klaar.
U kunt bij Copypoint onder
meer terecht om te kopiëren,
printen, internetten en om
posters en funartikelen te laten bedrukken. Geïnteresseerd? Kom dan langs bij Copypoint aan de Bevrijdingsstraat 32. De openingstijden
zijn: maandag t/m vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie kunt u bellen
naar (0317) 417 479 of kijken
op www.copypoint.nl.

Benefietmaaltijd Ndiza
WAGENINGEN - Op donderdag 11 maart verzorgt
ZeeZicht in samenwerking met Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza een benefietmaaltijd
ten behoeve van een waterproject in Mugeyo, regio Ndiza, Rwanda.

Advertentieadviseur:
Antonio Mulder
advertentie@nieuwsblad.nu
Tel. (0317) 427 298 optie 4
Sluitingstijden
advertenties: vrijdag 12.00 uur
kopij: maandag 9.00 uur
Geen krant ontvangen?
E-mail: verspreidklachten@
whm.wegener.nl
Tel.: (0900) 424 57 26.
U kunt de krant ook ophalen bij
Copypoint, Bevrijdingsstraat 32,
Wageningen.
De initiatiefnemers van de Wageningse Open Coffee.
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Ndiza is een oude gemeente in
Rwanda waarmee de gemeente Wageningen al 30 jaar een
stedenband (nu vriendschapsband) heeft.

Alle winst van de biologische
en vegetarische driegangenmaaltijd gaat naar het project.
Er zullen mensen aanwezig
zijn van de delegatie die het
project heeft bezocht. Ook
zullen er dia’s worden vertoond.
Wil je mee-eten met het eethuis op donderdag 11 maart
en geld doneren aan dit mooie
vrijwilligersproject, reserveer
dan tot en met 10 maart via tel.
(0317) 420 333, of e-mail zeezichtwageningen@gmail.com.

Gratis kopieën
High precision aftasten, slijpen, boren, groeven, glanspolijsten, de Kappa CTD de meest geavanceerde slijpmachine van dit moment

35% dunner.

min-sterkte.
geen vertekening

grote kunststofcollectie

Kom eens een kijkje nemen naar
onze nieuwe voorjaarscollectie 2010

2
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BRILLEN
HALEN

35% lichter.

plus-sterkte.
draagcomfort

stijlvolle glasbrilcollectie

BETALEN

20%

(ook multifocaal)

lichtgewicht monturen

Zorgvergoedingen variërend
van 50 tot 750 euro* direct af factuur.

zichtbaar dunner

* afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Dorpsstraat 15
Bennekom
T 0318 419101
www.bril2000bennekom.nl

Inzamelpunt voor oude brillen in Gelderland: zie ook www.eyeclarify.com

grote krasweerstand

gratis oogdrukmeting.

op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart

proefbril, zie het resultaat!

vuil en waterafstotend.

250
500
1000
2500

+ 50
+ 100
+ 200
+ 500

extra
kopieën

kopieën gratis
kopieën gratis
kopieën gratis
kopieën gratis

Bij het opladen of de aanschaf
van een kopieerkaart ontvangt
u op vrijdag 5 en
zaterdag 6 maart extra kopieën.

€ 14,50
€ 28,00
€ 50,00
€ 112,50

(0.048 p.st)
(0.046 p.st)
(0.041 p.st)
(0.037 p.st)

Statiegeld kopieerkaart € 2,-

Bevrijdingsstraat 32
Wageningen
Tel. 0317-417479
kopiëren - printen - internetcafé - funartikelen

www.copypoint.nl

