Creatief ondernemerschap in en voor de wijk
20 april 2020

Dat we door Corona niet zijn een aantal ondernemers genoodzaakt hun dienstverlening aan te
passen. Dat is vervelend en biedt kansen. Hieronder een aantal ondernemers die zich naar aanleiding
van onze nieuwsbrief hebben gemeld en hun nieuwe aanbod graag bij jullie onder de aandacht willen
brengen. Wie weet zit er iets voor je tussen, en kun je hen op deze manier helpen de komende
periode te overbruggen en helpt het jou het thuisblijven iets leuker en makkelijke te maken.

De Onlanderij biedt een kijkje door het sleutelgat, kies een lekkere maaltijd voor
thuis.
Enkele gerechten welke wij op de menukaart van “de nieuwe Onlanderij” willen
plaatsen zijn nu al te bestellen. Een exclusief voorproefje.
Bestellen kan via: https://deonlanderij.nl/bestellen/
Bestellingen kunnen worden doorgegeven tot donderdag 18:00!
De gerechten kunt u na bestelling afhalen op vrijdag, zaterdag of zondag.
U hoeft de gerechten enkel thuis nog even op te warmen! Uiteraard krijgt u
uitgebreide instructies hiervoor mee.

Shoppen op maat vanuit huis
BIEN is een conceptstore in de stad Groningen met mode en woonspullen.
Merken die wij hebben zijn: 10days, By Bar, Denham, American Vintage,
Selected Femme, Second Female, Knit-ted, Moscow, Yaya en Circle of
Trust. Wij zijn open voor max. 3 klanten en volgen de regels van het RIVM.
Dinsdag t/m zaterdag kun je een afsprak maken voor privé shopping (0654676554)!
Ook bezorgen wij bestelde kleding gratis in de wijk, die de mensen
via instagram www.instagram.com/sybienhuizinga
en facebook www.facebook.com/bienconceptstore/
kunnen bekijken en aanschaffen.
Tot slot kan iemand zijn kledingwens bij ons neerleggen. Wij doen
suggesties en sturen foto's toe. Bij elke bestelling in de maand april krijg je
een kortingsvoucher voor je volgende bezoek.
Wij helpen jullie graag! Tot snel.
Liefs BIEN
BIEN
Oosterstraat 54 |9711 NW I Groningen | E info@bienonline.nl
T 050-5532052

Huidverzorging
Hallo alle bewoners van Ter Borch,
Ik ben Natasja Enemark en ben 10 jaar zzp’er met mijn schoonheids-salon
“BeautyNatas”. Ivm Corona is het behandelen van mensen voor mij nu
onmogelijk. Daarom ben ik aan huis begonnen met het verkopen van mijn
producten voor de huid. Denk aan: Dagcrème, Gezichtsmaskers,
verwenpakketjes en een mini home treatment.
Op dit moment ben ik zelfs bezig om op mijn website www.beautynatas.nl
een webshop te plaatsen. Ik lever de bestelling tot aan de deur en hang
een leuke tas bij je aan de deur.
Liefs Natas,
BeautyNatas
info@beautynatas.nl
https://www.beautynatas.nl/
Instagram: beauty_natas

Bubbels en Bruis
Ik ben Anniek en ik ben 13 jaar en heb een eigen bedrijf en dat heet
Bubbels_en _Bruis. Ik maak hele lekkere badbruisballen. Deze wilde met de
koningsmarkt gaan verkopen maar dat gaat dus nu niet door. Daarom
verkoop ik ze nu in de wijk en breng ze dan langs.
Dus als mensen een badbruisbal willen kopen kan dat bij mij. Ik maak ze
met de geur lavendel, citroen en sinaasappel, en er komen speciale aan
voor Moederdag. Die kun je straks zien op mijn instagram:
@bubbels_en_bruis . De kosten zijn €2,50.
Bestellen kan via schijfanniek@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/bubbels_en_bruis/
Groetjes Anniek.

Thuis uit eten
Vanaf maart is Taverna Lycka gestart met het afhalen van gerechten. Kijk
op de site van Lycka om het assortiment te bekijken en te bestellen (voor
17.00 uur ‘smiddags). Geef het gewenste afhaalmoment aan. Afhalen kan
tussen 17.00 en 19.30 uur!
Groet, Robert adams.
https://tavernalycka.leukeetcafe.nl/
Lunchroom aan huis:
Afhalen maar ook bezorgen van broodjes, smoothies en taart.
Wij (Eva & Brechtje) runnen samen de koffiebar/lunchroom &Meer aan de
Hoornsemeer. Ivm de corona maatregelingen kunnen we nu geen klanten

meer ontvangen in onze koffiebar en we maken ook geen broodjes meer
voor de bedrijven in de buurt.
Daarom zijn we nu begonnen met het afhalen maar ook bezorgen van
broodjes, smoothies en taart. Ook kun je op verzoek taart bestellen. Heb
je zin in een bepaalde taart, dan kan je het ons laten weten, wij bakken de
taart voor jou, je koopt een paar stukken en we verkopen de resterende
stukjes taart daarna in de winkel. Zo hebben we niet heel veel, maar wel
steeds vers gebak.
Daarnaast kunnen mensen ook lekker brood bij ons bestellen van de
bakker die brood voor ons bakt. Indien je nog vragen hebt dan kan je ons
altijd contacteren op het volgende nr 06-17 60 07 03.
Vriendelijke groetjes
Eva & Brechtje
&Meer
info@enmeergroningen.nl
http://www.enmeergroningen.nl/
Online Pubquiz
Gezellig wekelijks op de zaterdagavond!
Bij Beachclub Kaaphoorn kunnen jullie thuis gezellig meedoen met de
online pubquiz. Dat kan alleen of met een team met vrienden, buren of
familie.
Meld je aan op www.deanderequiz.nl/benefiet-quiz en selecteer Beachclub
Kaap Hoorn om te steunen!
Wie daag jij uit!?

Blijf thuis met de ThuisBieb
Speciaal voor iedereen die thuis moet blijven is er nu de ThuisBieb.
Download de gratis app en kies uit 100 e-books. Er is van alles wat:
spanning, chicklit, literatuur en informatief.
Voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
Veel leesplezier!
Download de gratis app voor tablet of smartphone:
https://www.onlinebibliotheek.nl/

Heb je ook een leuk aanbod speciaal gericht op de coronaperiode, woon je in de wijk en wil je dit in
aan je buren in de wijk kenbaar maken, laat het ons dan weten.
nieuws@bewonersvereniging-terborch.nl

