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De Ondernemers Nieuws�its verschijnt vanaf april 2020 op iedere woensdag en geeft de

ondernemers op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk inzicht in het wel en wee van ons

winkel- en woongebied. Deze Nieuws�its is gekoppeld aan onze website www.hand-in-

hand.nu waar de meest actuele informatie te vinden is.

 DELEN WEER ZICHTBAAR 
Ondanks het coronavirus zijn de bouwvakkers
doorgegaan met het verwijderen van een groot
aantal luifels van drie blokken. Ook deze mannen
moeten nu hun werk doen op 1,5 meter afstand
van elkaar. Bekijk op de website een aantal foto's
en een �lmpje...  Lees meer 
 

 ONDERNEMERS WORDEN BENADERD 
Samen met Hans van Agt en Ron van Gelder, wil
de BIZ-ondernemers zo veel mogelijk contact
houden met de ondernemers van de
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Iris Bourne
van het bestuur van de BIZ-ondernemers
benadert hiervoor zoveel mogelijk ondernemers
via de telefoon.  Lees meer  

 FINANCIELE HULP EN INSPIRATIE! 
Voor ondernemers is het nu ook dé kans om te
laten zien waarom mensen juist nu bij jou moeten
shoppen. Laat je inspireren door voorbeelden en
mogelijkheden om juist in deze periode je klanten
te bereiken  Lees meer 
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 "EEN ZAAK VAN LANGE ADEM" 
Premier Rutte was dinsdagavond 7 april tijdens
de persconferentie duidelijk over de
coronamaatregelen: “Als we te vroeg de
maatregelen loslaten, wordt onze economie nog
harder geraakt als het virus weer oplaait.”   Lees
meer 
 

 AANVOERDERSBANDEN 1.5 METER 
Voor uw eigen veiligheid én die van uw klanten is
de afstand van zo’n twee armlengtes nodig om
elkaar niet te besmetten met het coronavirus. Om
uw klanten hierop te wijzen, heeft de Alliantie
Hand in Hand aanvoerdersbanden
beschikbaar...  Lees meer 
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