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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

VERLENGING EN NIEUW NOODPAKKET
Ondernemers en werkenden krijgen ook de
komende periode �nanciële ondersteuning van
het kabinet door de aanhoudende effecten van
het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en
economie loopt door en het kabinet neemt
nieuwe uitzonderlijke maatregelen.  Lees meer 

 STAP VOOR STAP MAG ER MEER 
Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte
en minister Hugo de Jonge dat we meer vrijheid
krijgen. Ook met andere mensen samen. Wel
moeten we 1,5 meter afstand van elkaar blijven
houden om het coronavirus onder controle te
houden, dat doe je voor jezelf én voor
anderen!  Lees meer 

 ONDERNEMEN IN CORONATIJD
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‘Je moet je aanpassen en hoop houden dat het
weer goed komt’. In maart van dit jaar verhuisde
Adnan Altin zijn delicatessenwinkel Aytac Noten
van de Groene Hilledijk naar de Beijerlandse
Passage. Voor de nieuwe winkel ging hij iets
meer huur betalen, maar de nieuwe locatie trok
veel meer klandizie.  Lees meer 

 LET OP IN HET VERKEER! 
Het kabinet adviseert kinderen zoveel mogelijk
met de �ets of lopend naar school te gaan. En
niet met het openbaar vervoer. Bij ons in de straat
vragen we speci�ek aandacht voor de veiligheid
van de kinderen met dit grote bord.   Lees meer 

 KUNST IN DE STRAAT 
Een prachtig eerbetoon aan de onlangs overleden
Feyenoord legende Eddy P.G. is te zien op
verbouwingsborden in de Slaghekstraat. Ze zijn
door FSV de Feijenoorder voorzien van eervolle
kunst, must see!  Lees meer 

 HEB JIJ DE AANVOERDERSBAND AL? 
Om de winkeliers op de Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk te helpen bij het veilig winkelen
van hun klanten, heeft de Alliantie Hand in Hand
aanvoerdersbanden beschikbaar. Exclusief voor
de ondernemers en hun medewerkers op de
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk! Zelf een
Aanvoerdersband ontvangen?    Lees meer 

 DE ALLIANTIE VOLGEN VIA SOCIALS 
Deze digitale Nieuws�its verschijnt iedere
woensdag. Natuurlijk is er ook op andere dagen
voldoende nieuws te melden over de
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Niets
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missen? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en
Instagram, wil je zelf met ons iets delen?  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 
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Wil je aanpassen hoe je mailtjes ontvangt?
Je kan je voorkeuren aanpassen of afmelden van deze nieuwsbrief.
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