EARLY BIRDS

Lansingerland
Early Birds Lansingerland
Voor 10e moet je het verdienen. Dat is de basis van het Early Birds
concept. Iedere 2e dinsdag van de maand vindt de ondernemers
meeting van Lansingerland plaats. Daar gaan we ook met de corona
beperkingen mee door. Dat is dan online. De meeting start om 07.45
uur en na de opening is het eerste onderdeel het podium (zie ook bij
uitnodiging). Eén van onze leden verzorgd dan een presentatie over
zijn of haar vakgebied. Natuurlijk is dit interactief zodat een levendige
discussie ontstaat. Het volgende onderdeel is de zogenaamde
etalage ronde. Hierin vertellen de deelnemende bedrijven over de
kansen en mogelijkheden die ze, juist nu in corona tijd, zien. Ook
leren we van elkaar over wat je niet moet doen. Bij dit onderdeel
vertellen de ondernemende ondernemers natuurlijk over hun
actuele aanbod. Rond 08.45 uur sluiten we de online meeting af.
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Meer informatie zie je op onze website
www.earlybirds-lansingerland.nl

Is er een voedselrevolutie aan de gang?
De brandstof van een mens is eten en
drinken. In een voortdurend veranderende wereld, is ook de voedselvraag
en -aanbod onderhevig aan veranderingen. Afgelopen jaar hebben wij
allemaal mee kunnen maken hoe
snel en intens een pandemie invloed
heeft op ons bestaan. Lege schappen
door hamsteren of door een logistiek
probleem heeft eenieder van ons
mee mogen maken. Interessant om
hierover na te denken, toch?
Vandaar dat ik, Izabella Ridder, jullie
in de online presentatie bij EarlyBirds
Lansingerland op dinsdag 9 maart
aanstaande een beetje mee wil nemen
in de voedselrevolutie, die eigenlijk al

Bloembindkunst

ver voor de pandemie is begonnen.
We zijn ons steeds meer bewust van
wat we in onze mond stoppen en
willen de oorsprong van een product
weten. Waar komt het vandaan, hoe
wordt het verbouwd en getransporteerd? Is het seizoensgebonden? Is
vegetarisch of biologisch wel beter?
Wat voor impact heeft het op onze
omgeving of zelfs de wereld?
Door enkele kleine en grote voorbeelden te delen kunnen we wellicht
allemaal iets bewuster nadenken over
wat we in ons winkelmandje stoppen,
in huis halen en als brandstof consumeren.

Familie Ridder
Ruim 35 jaar geleden begon de
familie Ridder met een ambachtelijke slagerij in Rotterdam
Hillegersberg. Met de paplepel
groeiden zonen Marnix & Oskar
Ridder op in het familiebedrijf
en staan inmiddels als 2e
generatie mede aan het roer
van Ridder Catering + Events in
Lansingerland.
Het dienstbare naar klanten toe zit toch in het bloed en zo professionaliseren en
optimaliseren zij in een voortdurend veranderende catering- en verhuurwereld
hun bedrijf.
In 2020 is het familiebedrijf na een volledige verbouwing verhuisd naar een groter
pand, met bovenop diverse conferentieruimtes voor circa 80 personen gedurende normale omstandigheden en prachtig uitzicht op het bos. Vol vertrouwen ziet
de familie Ridder de toekomst tegemoet!

