
Corona intiatieven

Niekamp b.v.
Ook wij stonden als 
dienstverlenend Las en 
Konstruktiebedrijf even-
tjes op de benen te schud-
den toen al de ingrijpende 
maatregelen Nederland 
troffen. Na het neerdalen 
van het stof werd gelukkig 
vrij snel duidelijk dat we 
met de nodige aanpassin-
gen onze activiteiten kon-
den voortzetten. Nu men 
wat extra vrije tijd heeft 
en wat meer in en om het 
huis bezig is weten onze 
klanten ons gelukkig nog 
steeds te vinden. Zo 

Eigenaar en directeur Gerton Niekamp.

nemen wij bedrijfsmatige 
en particuliere opdrach-
ten aan, weliswaar bij 
voorkeur telefonisch of 
per mail. Ook lopen 
merendeels van onze pro-
jecten op locatie nog door 
waardoor wij onze men-

sen grotendeels nuttig 
kunnen inzetten. �

�  Voor vragen kunt u con-
tact met ons opnemen per 
mail via info@niekamp-
lelystad.nl of telefonisch 
op 0320-232 313.

De Nieuwstad b.v.
Toen de Coronacrises begon 
was de afdeling landbouw 
bezig met onderhoud en 
afleveren van nieuwe en 
gebruikte machines.
Een specialiteit van ons is 
beregeningsmachines. 
Door de droogte konden de 
akkerbouwers het land niet 
bewerken en moesten ze 
eerst beregenen. Dit gaf 
vanaf 1 april een extra 
drukte binnen ons bedrijf. 
Nieuwe machines afleveren 
en inruil klaarmaken en 
afleveren. Daarbij kwamen 
ook nog de storingen in het 
veld. Kortom tot op van-
daag genoeg te doen.

De afdeling tuin- en park 
zat in het onderhoud van 
mn gazonmaaiers en 
maairobots. Door het 
zachte voorjaar groeide het 

Tonny Weevers, de eigenaar van De Nieuwstad.

gras al snel en wilde ieder-
een zijn machines snel 
terug. De vraag naar 
maairobots neemt nog 
steeds toe en nog wekelijks 
instaleren we diverse 
machines. Dit doen we Fle-
voland breed en een klein 
stukje er om heen.

De coronacrises heeft in 
ons soort bedrijven geluk-
kig niet tot problemen 
geleid. �

�  De Nieuwstad 
Binnenhavenweg 43
Lelystad 
www.nieuwstad.nl

BModesto
Drukker dan ooit is het. 
De markt is snel veran-
derd en hier spelen wij 
dan ook direct een rol in. 
Als één van de cruciale 
beroepsgroepen werken 
wij met man en macht om 
de geneesmiddelen en 
hulpmiddelen op tijd bij 
de patiënt te krijgen. 
Door de toenemende vraag 
en hiermee ook toene-
mende schaarste,hebben 
wij nu beschermende mid-
delen zoals mondkapjes en 
desinfectiegel aan ons 
assortiment toegevoegd. 
Door een webshop op te 
richten kunnen wij deze 
producten naast onze 
reguliere klanten nu ook 
aan andere doelgroepen 
leveren. �
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�  Meer informatie? 
Wij informeren u graag. 

BModesto 
0320-216 387 
www.bmodesto.com 
www.bmodestoshop.com 

DaklaPack

Onderschrift. Credit

In deze crisistijd is er 
voor Daklapack geluk-
kig niet veel veranderd. 
Mensen werken veel 
vanuit huis. Momenteel 
zijn we wel veel bezig 

op de medische markt 
met medische artikelen 
zoals swabs voor het 
testen op Corona en 
mondkapjes ter bescher-
ming. �

�  DaklaPack
Kamerlingh Onneslaan 6
Lelystad
0320-277 900
info@daklapack.nl
www.daklapack.nl/

Thuis genieten van de 
keuken van Applaus
Op donderdag, vrijdag 
en zaterdag zijn de lek-
kerste maaltijden 
gemakkelijk op te 
halen doormiddel van 
Drive-Thru.
Heerlijke voor, hoofd 
en nagerechten.
Elke week presenteren 
wij een speciaal gerecht.
Houd onze facebook 
pagina hiervoor in de 
gaten. �

�  Voor reserveringen 
of meer info 
www.restaurant
applaus.nl of 
06-51 05 22 02

Ondernemer Barry de Troije 
en chefkok Martijn van 
Wegen. Foto: Het Fotohuisje, 
Mariska Honing

Fromm Santa
Wij zijn een relatie-
geschenken, marketing- 
event en kerstpakketten-
bedrijf. Als sinds 1999 
een innovatief bedrijf.

Het zijn bizarre tijden…
Vitale beroepen moeten 
door werken, mensen 
werken thuis, persoon-
lijk contact staat op een 
laag pitje. Een persoon-
lijke waardering wordt 
juist nu erg gewaar-
deerd.
Onder de gegeven 
omstandigheden hebben 
wij  een nieuw concept 
in de markt gezet: 
Bedrijfsgroet.online.
Een nieuwe manier om 
uw medewerkers en/of 

relaties een hart onder 
de riem te steken, uw 
waardering uit te spre-
ken of iets anders per-
soonlijks mede te delen.
En.. het past gewoon 
door de brievenbus!
Als u een idee wilt 
hebben..

www.bedrijfsgroet.online/
www. youtu.be/gYu91kLlaP0

�  Fromm Santa 
Spuiweg 14, Lelystad
0320 264 518 / 
06-12 62 94 75
info@frommsanta.nl
www.frommsanta.nl


