Corona intiatieven
Byzzondere tijden!
BYZZ is het nieuwste werving en selectiebureau van
Flevoland en ook in deze
byzzondere tijden toch succesvol aan de slag. Maar wel
op een byzzondere manier.
Met mobiele kucht-schotten,
beeldbellen, video conferencen en zogenaamde anderhalve-meter-sessies ook op
de koffie bij opdrachtgevers
en kandidaten.
Juist in deze tijd komt het
erop aan of je werkelijk persoonlijk betrokken bent bij
je kandidaten en opdrachtgevers. Vele roepen het,
maar weinigen kunnen het
oprecht. Daar moet jezelf
byzzonder voor zijn. En dat
zijn de mensen van BYZZ.
Van gezamenlijk investeren
in talentscouting tot een
persoonlijk appje voor je
sollicitatiegesprek en een

Stichting de Kubus in Coronatijd

Oprichter en eigenaar Marleen Blaas.
cadeautje langsbrengen op
je eerste werkdag – een
scala aan kleine dingen die
met deze tijden opvallen.
Niet alleen het byzzondere
tarief en de hoge kwaliteit
van kandidaten spreken
opdrachtgevers aan, maar
ook de snelheid en vriendelijkheid maken van onze
klanten.

Ook ontdekken hoe deze
bijzondere tijd voor jou
byzzonder kan worden?
Bel met 06 – 40 19 14 05. ■
✪ BYZZ,
werving en selectie
in food & pharma
Het Ravelijn 50,
8233 PE LELYSTAD
www.byzz.nl

Ekris Flevoland ontvangt u veilig!
Uiteraard doen wij er
met ons team alles aan
om onze activiteiten veilig voor u en voor ons te
kunnen uitvoeren.
We hebben onze online
diensten uitgebreid om
onze klanten van dienst
te zijn. Heeft u interesse
in een BMW of MINI
model en blijft u liever

thuis? Plan dan uw
afspraak om te videobellen met één van onze
verkoopadviseurs.
Wilt u een proefrit
maken, dan bent u van
harte welkom bij één
van onze vestigingen.
Aanvullend bieden wij
ook de mogelijkheid om
de gewenste auto bij u

thuis te brengen en weer
op te halen zodat u vanuit huis een proefrit
kunt maken.
Ook in onze werkplaats
zijn we uitstekend in
staat om de auto’s van
onze klanten op een veilige manier van onderhoud en reparatie te
voorzien. Zo dragen onze
medewerkers handschoenen, worden autosleutels gedesinfecteerd
voor en na gebruik en
werken we bij alle auto’s
in de werkplaats met
beschermende materialen zoals stoel-, pook- en
stuurhoezen. ■
✪ Elkris Flevoland
0320-211911
flevoland@ekris.nl
www.ekris.nl

Chartervloot Batavia Haven
De zeilende beroepsvaart,
onze eigen Lelystadse chartervloot, heeft het zwaar.
Deze heeft zo ongeveer de
hele omzet weg zien vallen.
Gelukkig zien we ook daar
initiatieven die er op wijzen dat het heel langzaam
maar zeker weer een beetje
de betere kant op gaat.
Schepen kunnen door
(kleine) groepen worden
gehuurd voor eendaagse en
meerdaagse vaartochten;
sommigen varen met 1 of 2
gezinnen. Natuurlijk zijn
de prijzen daar op aangepast. Een ander initiatief is
Captain Corona. Dat is
begonnen in Enkhuizen,
maar kan nu ook in Lelystad worden geboekt. Hoe
het werkt lees je op www.
captain-corona.nl. In Lelystad is onder andere het

Schipper Sjak Romijn op de Kaat Mossel. Dit schip
maakt deel uit van het initiatief Captain Corona
schip Kaat Mossel op deze
manier te boeken voor
gezinnen. De riviercruise
schepen gaan heel voorzichtig weer met gasten
varen. Ook in de Batavia
Haven verwachten wij binnenkort weer de eerste
riviercruise schepen.
Achter de schermen is de

Havendienst druk bezig er
voor te zorgen dat de Batavia Haven weer zo snel als
mogelijk back in business
is. Van de relatieve rust
heeft diezelfde havendienst gebruik gemaakt de
haven een grote onderhoudsbeurt te geven. ■
✪ www.captain-corona.nl

Als nieuwe directeur-bestuurder van Stichting
de Kubus werd ik
meteen geconfronteerd
met de sluiting van het
gebouw als gevolg van
het coronavirus. De lessen hebben we na de
eerste week gelukkig
digitaal kunnen voortzetten. Ook bij poppodium Corneel zijn we
digitaal gegaan.
We zoeken als maatschappelijke organisatie de verbinding met
de stad en hebben de
afgelopen weken op verzoek van de gemeente
als noodopvang gefungeerd voor kinderen
van ouders in cruciale
beroepen.

Directeur Alex van Zijl.
De Kubus is nu weer open
voor cursisten en 20 juni
a.s. staat het eerste concert van Corneel met
publiek alweer gepland
in de theaterzaal. Voor
degenen die liever thuis
blijven wordt het concert
online gestreamd.
Inschrijven voor het

nieuwe cursusseizoen:
www.dekubuslelystad.nl.
Concert van Corneel :
www.corneel.nl
✪ Stichting de Kubus
Agorabaan 3
8224 JS Lelystad
info@dekubuslelystad.nl
www.dekubuslelystad.nl

Wij zijn er klaar voor, om u weer
te verwelkomen in ons restaurant!
U bent van harte welkom
op (voorlopig) vrijdag en
zaterdag voor het diner
vanaf 18.00 uur. Dit mits
u gereserveerd heeft.
Wij serveren op deze
avonden uitsluitend 5, 6
of…… gangen verrassingsmenu’s van onze
chef-kok Roy Kramer.
En om de beleving compleet te maken heb ik
voor u een scala aan heerlijk bijpassende wijn
arrangementen samengesteld.
U kunt bij ons ook afhalen en laten bezorgen, dit
kan van dinsdag tot en
met zaterdag.
Zoals u van ons gewend

Chefkok Roy Kramer.
bent doen wij er alles aan
om de protocollen die uitgezet zijn door Koninklijke Horeca Nederland op
alle fronten na te leven.
Tot snel, het team van restaurant Silver. ■

✪ Voor reserveren
en meer informatie:
Corrie Hop
Zilverparkkade 1
8232 WJ Lelystad
info@restauarantsilver.nl
of 0320-417645
Whatsapp of Mobiel
06-8365 8493
www.restaurantsilver.nl

Wat voor impact heeft Covid-19?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we iets
verder terug naar september en oktober 2019 toen
de stikstof- en de PFAS discussie ontstond. Vol goede
moed gaan wij 2020 van
start als wij horen dat er
in december 2019 in
Wuhan een virus
genaamd Covid-19 is ontstaan.
Hoe gaat dit zich ontwikkelen?
Het zijn onze relaties in
de bouw die op dit
moment nog vol in het
werk zitten waardoor wij
nog volop onze profielen
produceren maar we
horen wel dat er werken
uitgesteld gaan worden
naar 2021 waardoor er
gaten vallen in onze plan-

Marco Weernink
ning. Het is belangrijk om
onszelf, familie, medewerkers en iedereen waar wij
mee in contact komen te
beschermen tegen dit
virus.
In overleg met onze medewerkers besluiten wij:
Om de pauzes op te delen.
Verplicht handschoenen
te dragen bij het koffiezetapparaat.

Zorgen dat de 1,5 meter
regel goed uitvoerbaar is.
Hygiëne regels nogmaals
te verspreiden.
Waakzaam zijn op ziekte
verschijnselen. ■
✪ Werkcon BV
Zuiveringweg 8
Lelystad
0320-254300
info@werkcon.nl
www.werkcon.nl

