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In deze nieuwsbrief: 

1. Personeelsfeest
2. Informatiemarkt achterban
3. 40-jarig jubileum Olga Hardijzer
4. Oproep: geef je e-mailadres door
5. Deel je verhaal

1.  Personeelsfeest 1 september
Deze week ontvang je de uitnodiging voor het personeelsfeest op 1 september van je 
leidinggevende. De zieke collega's en gedetacheerde collega's ontvangen de uitnodiging 
per post. Het wordt een te gek feest, jij komt toch ook? Geef je dan op bij je leidinggevende. 
Heb jij de flyer nog niet ontvangen? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met je 
leidinggevende. We kijken uit naar je komst!

2.  Informatiemarkt achterban
Door corona hebben we lange tijd geen achterbanbijeenkomst kunnen organiseren. Dit is natuurlijk erg jammer, maar 
in het najaar gaat het weer gebeuren. Je bent samen met je achterban van harte welkom om kennis te maken met De 
Binnenbaan. Ook willen we je achterban de mogelijkheid geven om een aantal werkplekken te bezoeken en vragen 
te stellen over De Binnenbaan. De organisatie van de informatiemarkt is nog in volle gang. Zodra we meer weten 
hoor je dit van je leidinggevende of lees je dit in de nieuwsbrief. We hopen jou en je achterban te ontmoeten op de 
bijeenkomst.

3.  40-jarig jubileum Olga Hardijzer
Op 19 juli heeft Olga Hardijzer haar 40-jarig jubileum 
gevierd. In het bijzijn van (oud) collega's hebben 
we herinneringen opgehaald, lekker gebak  
gegeten, gelachen en genoten. Het befaamde 
horloge en een mooie bos bloemen maakte  
het feest compleet. 
Olga: bedankt voor je jarenlange inzet.

4.  Oproep - geef je e-mailadres door!
De nieuwsbrieven van De Binnenbaan sturen we per e-mail. Als we 
geen e-mailadres van je hebben dan sturen we de nieuwsbrief per post. 
Ontvang jij de nieuwsbrief per post, maar heb je ook een e-mailadres? 
Geef dan je e-mailadres door aan je leidinggevende. Dan ontvang jij de 
nieuwsbrief in het vervolg via e-mail.

5.  Deel je verhaal!
We vinden het altijd leuk om berichten van jullie te ontvangen en te 
delen in de nieuwsbrief. Heb je bijvoorbeeld een hobby waar je iets 
over wilt vertellen? Of heb je leuke deze zomer iets leuks gedaan? 
Stuur een bericht met foto naar info@debinnenbaan.nl en wij zorgen 
dat je bericht in de nieuwsbrief terecht komt.

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze 
nieuwsbrief contact op met je 
leidinggevende. 
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