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De Ondernemers Nieuws its verschijnt 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. Meer over het samenwerkingsverband leest u
via https://bit.ly/3cZM3MA

STAND VAN ZAKEN LUIFELAANPAK
In het eerste kwartaal van 2020 is een begin
gemaakt met het demonteren van de luifels op de
laatste drie blokken van de Groene Hilledijk en
één blok op de Beijerlandselaan. Inmiddels zijn
alle luifels (twee luifels uitgezonderd) op de
aangegeven blokken verwijderd. Lees meer

"HET IS TOCH JE LAANTJE"
Net als bij alle andere nagelstudio’s en
beautysalons in Nederland, zijn de deuren van
Pimp My Nails aan de Groene Hilledijk dicht voor
bezoekers. Tegelijkertijd is eigenaresse Iris
Bourne drukker dan ooit. Zij helpt haar collegaondernemers op de Groene Hilledijk en
Beijerlandselaan overeind te blijven. Lees meer

GRATIS ONTBIJTWEBINAR 30 APRIL

In samenwerking met de Rabobank en een aantal
lokale ondernemers van Rotterdam Zuid wordt er
een reeks van vier verschillende webinars
gehouden. In dit uurtje geven de ondernemers
tips, gedachten en trucs mee om je mindset
scherp te houden. Lees meer

CAFE DE POEDEL HELPT!
Angela van Dorp is sinds juli 2019 eigenaresse
van Café de Poedel aan de 2de Rosestraat 30b.
Angela: “Ik had een goed lopende zaak waar ik
samen met mijn vriendin Miranda de Lang, elke
dag met positieve energie aan het werk was. En
toen kwam corona op de borrel... Nu maken zij
105 maaltijden voor de buurt! Lees meer

PBM VERHUIST NAAR DE OVERKANT
Eigenaar Gokham Celebioglu van PBM Rotterdam
verkoopt werkkleding en veiligheidsartikelen.
Plannen om zijn winkel uit te breiden heeft hij al
langer. Daarom is hij blij om met PBM Rotterdam
per 1 juni aanstaande te verhuizen naar het oude
pand van Intertoys op de Groene Hilledijk 235.
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

DEEL IDEEËN OM ELKAAR TE HELPEN
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

FINANCIËLE HULP AANVRAGEN...
Alle ondernemers die door de coronacrisis
worden getroffen, kunnen voor ﬁnanciële hulp en
antwoorden terecht bij Ondernemen010, de
website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen
(RBZ) en de Kamer van Koophandel
(KvK). Lees meer
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