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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-inhand.nu waar de meest actuele informatie te vinden is.

DE PERSCONFERENTIE 21/4
Na de persconferentie van het kabinet op
dinsdagavond 21 april was een aantal
ondernemers teleurgesteld door de
kernboodschap van premier Rutte: “Je zou
dolgraag willen versoepelen, maar het kan
simpelweg niet.” Lees meer

DOLICE IN ACTIE VOOR DE BUURT
Eigenaresse Senay Akdemir van restaurant Dolice
op de Groene Hilledijk 190B maakt zich zorgen
over de ouderen in haar omgeving. Ze is "tafeltje
dekje" gestart en zoekt vrijwilligers die maaltijden
willen brengen bij ouderen. Lees meer

EERSTE DIERBAAR-KEURMERK

Strijker aquarium heeft als eerste
aquariumspeciaalzaak van Nederland het
felbegeerde Dierbaar-keurmerk ontvangen. Een
keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge
eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en
verzorging van dieren én de deskundigheid van
de ondernemer. Lees meer

WEES CREATIEF EN ONDERNEEM!
Ondernemers op de Beijerlandselaan en Groene
Hilledijk: ga niet af zitten wachten, onderneem,
wees creatief en kijk vooruit! Ideeën om elkaar te
helpen of behoefte aan suggesties om deze
coronacrisis zo goed mogelijk door te
komen: https://hand-in-hand.nu/aanleveren of
kijk op www.rotterdamzetdoor.nl . Lees meer

VRAGEN OVER HET VIRUS?
De Rijksoverheid heeft een speciaal
telefoonnummer ingesteld voor vragen over het
coronavirus: 0800-1351. Het RIVM is de autoriteit
waarbij u terecht kunt voor instructies en hygiëne
protocollen. Lees meer

EEN PERSOONLIJK GESPREK?
Ondernemers BLL/GH kunnen hiervoor terecht
bij Hans van Agt 0638305269,
Ron van Gelder 0611237000,
Iris Bourne 0625308592 Lees meer

WELKOM MET 1.5 MTR AFSTAND
Om de winkeliers op de Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk te helpen heeft de Alliantie Hand
in Hand deze 1.5 meter aanvoerdersbanden
beschikbaar. Heeft u de aanvoerdersband al om
uw arm? Als ondernemer kunt u hem
aanvragen Lees meer
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