View this email in your browser

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

ONDERNEMER GEZOCHT!
De gemeente is begonnen met het verwerven van
winkelpanden. De aangekochte panden worden
spik en span opgeknapt en aan nieuwe huurders
aangeboden voor redelijke, marktconforme
huurprijzen. We zijn nu op zoek naar
ondernemers die deze opgeknapte panden willen
betrekken met een winkelaanbod dat kopers iets
nieuws en aantrekkelijks biedt. Lees meer

OPKNAPBEURT IS COMPLIMENT
Kunstkenner Jonathan den Otter wijst naar het
glas-in-lood dat tevoorschijn is gekomen met het
weghalen van de luifels en benoemt de waarde.
‘’Elk glas-in-loodraam is een kunstwerkje. Je kan
voor de makkelijke en goedkope weg kiezen en
alles eruit slopen. Maar door het op te knappen,
geef je een compliment aan de ondernemers en
de bewoners in dit gebied. In feite zeg je: jullie
verdienen dit.’’ Lees meer

RESULTATEN BELRONDE BIZ
Iris Bourne, bestuurslid van BIZ-ondernemers
heeft de afgelopen weken diverse ondernemers
telefonisch gesproken en ondersteuning
aangeboden in deze coronacrisis. De resultaten
zijn verwerkt in diverse gra eken. Ze werd tevens
hartelijk bedankt voor haar inzet! Lees meer

GEZONDHEID EERST, DAN GELD
Met twee locaties in de straat is Almina een
bekende naam. Aan de Groene Hilledijk 217a is
het restaurantgedeelte afgesloten met afzetlint
en zijn de regels duidelijk leesbaar. Stickers op de
vloer moeten klanten helpen de 1.5 meter regel te
hanteren. “Het is nu eenmaal zo, we hopen op
betere tijden. Lees meer

AANPASSEN EN DOORGAAN
Ondernemer Rahhab van Bakkerij en Patisserie
Andalous aan de Groene Hilledijk 223b. “Als we
nu de kosten kunnen dekken, mogen we heel blij
zijn, er zijn ondernemers die hun winkel nu
helemaal niet kunnen openen.” Rahhab heeft bij
de ingang heel duidelijk de coronamaatregelen
kenbaar gemaakt en het heeft effect. Lees meer

ONE LOVE POP-UP GEOPEND
Op Bevrijdingsdag 5 mei, heeft de Keniaanse Rita
Omolo haar Pop-up shop One Love voor vier
maanden geopend op de Groene Hilledijk 245.
Rita verkoopt behalve heerlijke (take away) vegan
snacks en sandwiches ook natural skin &
healthcare producten van haar eigen merk. In de
winkel veel kunst, kleding en meer. Allemaal MIA:
Made In Africa.. Lees meer

EEN MOEDERDAGVLAAI AAN HUIS
Aanstaande zondag is het Moederdag. Al iets
liefs voor je (schoon)moeder bedacht? Mike van
Multivlaai op de Groene Hilledijk 245 brengt
speciale moederdagvlaaien rond op zondag 10
mei. En omdat creatief ondernemen nu nodig is,

helpen wij hem graag om dit lieve initiatief onder
de aandacht te brengen. 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

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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