Corona intiatieven
Coronacrisis geeft BKL thema
‘Double Fantasy’ diepere betekenis
Peter Rijsenbrij: “Het ligt nog
vers in mijn geheugen dat
het bedrijfskring ondernemersgala (BKL Gala 2020) in
januari van dit jaar, met als
thema ‘Double Fantasy’ de
meest succesvolle was in al
die jaren dat ik dit als evenement organisator in
opdracht van de BKL mocht
bedenken en uitvoeren. Wie
had kunnen bedenken dat
kort daarna de wereld ontwricht zou worden door een
onbekend virus. Dan wordt
je als ondernemer op de
proef gesteld. Voorlopig zullen de evenementen niet
doorgaan of uitgesteld worden totdat er een oplossing
is. Het ontwikkelen van concepten zit in mijn DNA en
het zoeken naar de mogelijk-

Peter Rijsenbrij.
heden om staande te blijven
in deze turbulente tijden
vraagt om veel geduld. Het
nabellen van relaties en
klanten en het meedenken
in hun problematiek levert
nu financieel niets op maar
in de toekomst hopelijk wel.
Ik hoop dat het BKL jaar-

thema ‘Double Fantasy’
niet alleen voor mij maar
voor iedereen niet in het
gedrang zal komen.” n
J Peter Rijsenbrij
info@peterrijsenbrij.nl
06-54344077
www.peterrijsenbrij.nl

Eten van de Lelystadse Boer
We merken bij Eten van
de Lelystadse Boer dat
mensen zich meer lokaal
aan het oriënteren zijn.
De boeren worden
gevonden. Geen tussenhandel meer, maar
rechtstreeks van het
land op je bord. Verser
en gezonder kan bijna
niet. We hebben daarom
nu een extra bezorgdag
opgenomen in de planning en bezorgen elke
week op maandag,
woensdag en vrijdag bij
de mensen thuis. Uiteraard zonder contact te
maken met de mensen
en op gepaste afstand te
blijven. Het assortiment
dat de Lelystadse boeren

aanbieden is groot en de
voorraad eindeloos: verse
producten, maar ook
voedsel dat je voor langere tijd kunt bewaren,
zoals appelsap in pak,
aardappels, uien, vlees,
diepgevroren brood,
appels en peren. n

J Eten van de
Lelystadse Boer
0320-337773
info@etenvande
lelystadseboer.nl
www.etenvande
lelystadseboer.nl

Man met de Baard
Wat er veranderd is
door de Coronacrisis?
Alles wat we doen, doen
we met gepaste afstand.
Wij zien een toename in
aan huis bezorging. Mensen ontdekken dat ze ook
thuis onze lekkere koffie
kunnen drinken.

Wat er niet veranderd is door de
Coronacrisis?

Prins Banket
Wij hebben een extra
pick-up point bij de
bakkerij op de Noordersluis. Klanten, die
niet naar de winkels
willen gaan, kunnen
hun bestelling komen

ophalen. Dit moet
vooraf besteld en
betaald worden op onze
webshop www.prins
banket.nl.
De bestelling staat
klaar in een tasje en

wordt overhandigd aan
de klant (1,5 meter
afstand). Ook kan de
klant kiezen voor bezorgen aan huis. n
J w ww.prinsbanket.nl

Heynen Systems b.v.

Onze plannen om uit te
breiden in Lelystad. Iedereen verdient gewoon
goede koffie en thee.

Want we blijven de beste
koffiebonen van over de
hele wereld verzamelen
om er in Lelystad goede
koffie van te branden. n

J Man met de Baard
Kolkweg 20 – 23
8243 PN Lelystad
info@manmetdebaard.nl
www.manmetdebaard.nl

BTV licht geluid video

Wat Heynen Systems b.v.
heeft aangepast, naast de
RIVM voorschriften i.v.m. de
uitbraak van Covid-19:
• We werken nog steeds
24/7, maar we zijn rond de
afgelopen feestdagen langer gesloten geweest dan
normaal.
• Klanten bestellen ca. 50%
minder dan normaal, maar
de situatie is nog steeds
moeilijk echt goed in te
schatten. Doorlopend
(video)uitwisseling van
informatie, ook van offertes voor nieuwe projecten.
• De overgebleven werktijd
van de teams wordt
gebruikt om verbeteringen
in de fabriek door te voeren, opleidingen te geven
… met 1,5 m afstand!... etc.

De aandacht die wij
schenken aan mensen en
onze koffie. Dat blijft
altijd.

Wij worden hard getroffen door COVID 19. Alle
evenementen tot 1 september 2020 zijn geannuleerd. Precies in de
drukste maanden met
bedrijfspresntaties en
festivals, zoals Jordaan
in de polder, bevrijdingfestival Flevoland maar
ook bijvoorbeeld Jolpop.
• Aanvoer van grondstoffen
uit het Verre Oosten is vrijwel stabiel gebleven.
• Werktijden van de ploegen
zijn ingekort waardoor
medewerkers bij wisseling
elkaar niet ontmoeten.
• Inrichting van de kantine
en de routing in de fabriek
zijn aangepast. Binnendeuren die normaal gesloten

blijven zijn open gezet.
• Zo veel mogelijk administratieve-, organisatorischeen verkoopwerkzaamheden vanuit huis en overleg via MS Teams.
• …en uiteraard geen reizen, geen bezoek. n
J Mededelingen op
www.tricover.com

Hoe gaan wij er mee
om? We springen in op
nieuwe behoeftes zoals
streamingfaciliteiten.
Zowel op locatie al bij
ons in de studio waar
wij een kompleet theaterpodium hebben
opgebouwd!

Sinds kort zijn we ook
leverancier van transparante afschermingen
welke volgens de normen van de RIVM ingezet kunnen worden!
Neem contact met ons
op en dan kijken we wat

wij voor u kunnen betekenen, hoe klein of hoe
uitgebreid het mogelijk
kan zijn. n
J Facebook en linkedIn:
BTV licht geluid video
Email: info@btv.nl
Tel: 0852010110

