NIEUWSBRIEF april 2018
IKH campagne “Waarderpolder Geen
Woonpolder”

Met deze publiciteitscampagne heeft de IKH een
duidelijk statement afgegeven in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. De boodschap “10
argumenten voor niet wonen in de
Waarderpolder” heeft via social media, posters en
billboards een groot publiek bereikt. Het bestuur
is blij met de ontvangen steunbetuigingen en
positieve reacties. De IKH blijft de ontwikkelingen
op het gebied van woningbouwplannen door de
Haarlemse politiek volgen en zal waar nodig de
boodschap onder de aandacht blijven brengen.

David Jonkers Haarlemse ondernemer 2018

David Jonkers heeft de 5 e editie Haarlemse
Ondernemers Prijs 2018 gewonnen in het bijzijn
van 350 gasten uit het bedrijfsleven in de
Lichtfabriek. Hij won van Henri Stoelman
(Stoelman Papierrecycling) en Marcel Belt (The
Green Soap Company). De zevenkoppige
ondernemersjury onder leiding van Pieter van der
Spek vond alle drie finalisten topondernemers.
Na een lang traject heeft de jury een definitieve
keuze gemaakt. Een terugblik over de HOPwedstrijd en -finale-avond is hier te vinden. De 6 e
editie van de HOP start eind 2018 en eindigt met
de finale-avond op maandag 8 april 2019.

Stagebureau Connectie

De volgende stageperiode komt er weer aan.
Momenteel zijn veel MBO- en HBO-studenten op
zoek naar een stage vanaf september
aanstaande. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet.
Heeft u een stageplaats beschikbaar? Geweldig!
Dan willen studenten een aantal zaken van u
weten over de stageplek. Wij geven graag wat
tips
Bijeenkomst over de nieuwe N200

Na de zomer starten de werkzaamheden aan de
Haarlemmerweg. De N200 krijgt van Halfweg tot
in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Op
dinsdag 15 mei van 16.30-17.30 uur organiseert
Breikers een informatiebijeenkomst voor alle
werkgevers die met deze werkzaamheden te
maken krijgen. Voor informatie en aanmelden
Nederlandse editie van EventStreet

Dit bijzondere en internationaal succesvolle
evenement wordt 10 juli georganiseerd in hartje
Haarlem. Op dinsdagavond presenteren
toonaangevende eventmarketing- en live
communicatiebureaus zich in de Haarlemse
binnenstad. De inschrijving voor deze meet&greet
tussen opdrachtgevers van events en bureaus is
geopend. Voor meer informatie en tickets:

Nieuwe leden

Het bestuur verwelkomt:
MAAK Haarlem, Oudeweg 91-95
4bis Innovations, Spaarne 36-C

Waarderweg 50c | 2031 BP Haarlem
Telefoon: 023 - 5257826 | E-mail: info@ikhwaarderpolder.nl
Indien u het niet op prijs stelt op de hoogte gehouden te worden van nieuws over IKH Waarderpolder, dan kunt u
zich hiervoor afmelden. We zullen dan niet langer contact met u opnemen.

