Corona intiatieven
URETEK werkt door
Het coronavirus heeft op
dit moment een enorme
impact op het dagelijkse
leven van ons allen. We
leven mee met degenen die
door het virus zijn getroffen en wensen u veel
sterkte in deze moeilijke
tijd. Deze maatregelen hebben we genomen:
• We werken waar mogelijk thuis.
• Afspraken tussen collega’s onderling en met
leveranciers etc. vervangen we zoveel mogelijk
door online afspraken.
• De uitvoering van projecten op locatie gaat door,
met uitzondering van
grote projecten waarbij
veel van onze medewerkers aanwezig moeten
zijn. Voor deze projecten
maken we graag een

HAZO Techniek BV

Directeur Sandra ter Huurne
nieuwe afspraak.
• Bij de projecten die doorgaan, hanteren we een
aangepaste werkwijze.
Dit betekent dat we:
- geen handen schudden;
- werken op 1,5 meter
- zeer regelmatig onze
handen wassen;
- contact zoveel mogelijk
vermijden.

We zijn goed bereikbaar
via 0320 - 256 218 & info@
uretek.nl en helpen u
graag verder.
In de tussentijd: blijf
gezond!. ■
✪ URETEK Benelux bv
Zuiveringweg 93
NL-8243 PE LELYSTAD
www.uretek.nl

Arjen Rahusen, Directeur
modellen, te bewonderen. De aangepast website zelf zal 1 augustus
online gaan. Het is plezierig te merken dat
iedereen begrip heeft
dat de Hiswa te water dit
jaar niet fysiek kan
plaatsvinden, maar dat
zij volgend jaar graag

weer naar Batavia Haven
Lelystad komen. En dat
is erg plezierig om te
horen natuurlijk. ■
✪ HMM Exhibitions
Bataviahaven
8242 PR Lelystad
T +31 (0)320 419 793
www.hiswatewater.nl

Délifrance
Vanaf begin uitbreken
Corona zijn wij met de
Délifrance 7 dagen in de
week open gebleven. Uiteraard heeft dit veel consequenties gehad. Alleen
afhaal en bezorgen was
mogelijk onder de RIVM
richtlijnen.
1 juni 2020 is ook òns terras en restaurant op 1,5
meter weer geopend. Voor
binnen betekent dit dat wij
aanzienlijk minder gasten
kunnen ontvangen.
Wij werken via het protocol van KHN en de richtlijnen RIVM.
Het is fijn om weer meer
gasten te kunnen ontvangen en onze medewerkers
weer (bijna) volledig te
kunnen inzetten. Ons hele
team is enthousiast en ver-

Astrid Huitema
zorgen met liefde en plezier de ontbijtjes, lunches
en catering.
Dick en ik zijn ontzettend
trots hoe ons team zich
ook in deze moeilijke tijd
heeft ingezet en er ook
voor ons is geweest. ■

Bianca Korrel, Operationeel Directeur
trappen/bordessen en
kooiladders en diverse
frames. Laatst hebben
wij met de nodige spoed
een stalen balk vervangen onder een voetgangersbrug in Lelystad.
Het werk is heel divers

en dat maakt het heel
uitdagend. Geen klus is
gelijk. ■
✪ Stuwweg 8
8243 RA Lelystad
tel: 0320 – 26 44 44
info@hazotechniek.nl
www.hazotechniek.nl

De Lelystadse Hippiemarkt

HMM Exhibitions
Natuurlijk zijn wij teleurgesteld dat onze beurs
dit jaar niet doorgaat
maar wij gaan door en
werken aan de 2021
Hiswa te water, die volgend jaar van 1-5 september hopelijk zal
plaatsvinden. Wij zijn
momenteel druk bezig
om de 2020 beurs virtueel door te laten gaan.
Dat betekent dat je
straks op onze website
virtueel over de kade en
de steigers kan lopen. De
bedoeling is dat op de
data van de beurs (2-5
september 2020) de exposanten een soort van
‘open-huis’ houden. Je
kan dan terecht bij de
exposant (op de werf bijvoorbeeld) om de laatste

HAZO Techniek Las- en
Constructiebedrijf
bestaat in juni 2020
alweer 20 jaar. Een hele
mijlpaal!
Tijdens deze coronacrisis
die ons allemaal treft
zijn wij gelukkig nog
volop aan het werk.
Wel volgen we de regels
en hebben we uiteraard
bepaalde zaken aangepast binnen het bedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd
in Containerbouw, zowel
nieuwbouw als verbouw
(modificatie) van zeecontainers tot werkplaatscontainer/
pompcontainer/behuizing van een installatie
of een evenementencontainer. Ook maken we

✪ Noordersluis;
Bolder weg 2
Lelystad
0320-219988
www.delifrance-lelystad.nl
info@delifrance-lelystad.nl

Voor de 5e keer zou dit
jaar De Lelystadse Hippiemarkt plaatsvinden.
Helaas is dat door de crisis
niet mogelijk en wordt
deze verschoven naar volgend jaar. Daarom ben ik
mij meer gaan verdiepen
in gezond eten, sporten en
voedingssupplementen. Ik
ben in aanraking gekomen met de producten van
Beyuna. De natuurlijke
vitamines en mineralen
van Beyuna worden
gemaakt op basis van het
Clean Label principe, zonder overbodige ingrediënten die het lichaam niet
nodig heeft. Niet alleen
voeding heeft invloed op
onze gezondheid, ook verzorgingsproducten,
make-up en nagellak.
Omdat deze vaak een
grote hoeveelheid schade-

Yvonne Winter
lijke en hormoonverstorende ingrediënten bevat,
heeft Beyuna haar assortiment uitgebreid met de
mens- en milieuvriendelijke nagelverzorgingsproducten en lippenstiften van
Zoya.
Beyuna is een snel groeiend
Nederlands bedrijf dat al 6
jaar superieure voedingssupplementen ontwikkelt

vanuit wetenschappelijk
bewezen ingrediënten. Meer
weten: www.shopbestsupplements.com
Of mail naar : shop@leukewinkel.com. ■
✪ Hollandse Hout 52,
8244 GC Lelystad
06 34651143
www.delelystadsehippiemarkt.nl
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