SCHOONMAKEN?

GoedeZaken
AGENDA
1 september
Brainstorm cluster Zakelijke
Dienstverlening binnen OV IJmond
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Witte Theater
Kanaalstraat 257, IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
6 september
Bedrijfsbezoek/borrel IJmuiden
bij KNRM
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: KNRM, Haringkade 2,
IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
8 september
‘Noodweer voor winkeliers’
informatiebijeenkomst
Rechtbank Noord-Holland
Alle ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf uit Noord-Holland,
met name winkeliers en uitbaters
van horecabedrijven zijn van harte
welkom!
Inloop vanaf: 16.00 uur
Aanvang: 16.30 tot 18.30 uur
Locatie: Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81, Haarlem, zaal A
Vragen en aanmelden kan via
wvdr.rb-nho@rechtspraak.nl
13 september
MKB Masterclass Cybersecurity
MKB Haarlem
Tijd: 15:30 tot 18:00 uur
Locatie: Nog niet bekend
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
13 september
Netwerk- & Mosselparty
Meerbusiness Haarlemmermeer
Tijd: 17:00 tot 21:00 uur
Locatie:
Bar- Steakhouse d’ Oude Molen
Nieuw Vennep.
Meer info: www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
17 september
Jubileumfeest 40 jaar
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: vanaf 20:00 uur
Locatie: Hotel de Beurs Hoofddorp
Meer info:
www. ondernemendhoofddorp.nl
19 september
Nieuw! Nu ook in IJmuiden!
Talkshow NV Velsen
o.l.v. Jaap Sluis
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: Het Witte Theater
Kanaalstraat 257 IJmuiden
Info en inschrijven:
www.wittetheater.nl/nv-velsen
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Mooie samenwerking Carlton Square Hotel en Kunstlijn Haarlem
Kunstlijn Haarlem is de grootste en
oudste atelierroute van Nederland.
Op zaterdag 5 en zondag 6 november
zullen opnieuw duizenden kunstliefhebbers door Haarlem en omliggende gemeentes trekken om in diverse
locaties naar geëxposeerde werken
te kijken. Dit jaar ook in Bar & Kitchen Zocher, het geheel vernieuwde
restaurant van het Carlton Square
Hotel aan het Houtplein.
Arwin Paulides is sinds maart van dit
jaar general manager van het Carlton in Haarlem. Voor zijn komst was
hij ruim acht jaar in dezelfde functie
werkzaam in het Carlton Ambassador
Hotel in Den Haag. Hij ziet de Kunstlijn als een uitstekende manier om
het fraai verbouwde restaurant onder
de aandacht te brengen. “We hebben
een nieuw restaurant met een nieuwe
naam. We willen van Bar & Kitchen
Zocher een belangrijke ontmoetingsplek in Haarlem maken. We hebben
verschillende zitmogelijkheden gecreeerd en op de lange bibliotheektafel
zijn aansluitingen voor laptops aange-

bracht. Bovendien is er een mooi terras plus een van het hotel gescheiden
entree.”
Drempel verdwenen
De beoogde laagdrempeligheid werd
onlangs door een bezoeker treffend
omschreven toen hij tegen een medewerker zei: ‘ik wist niet dat er ook een
hotel bij het restaurant hoorde. Arwin
Paulides: “Dat is precies wat we willen
uitstralen. De drempel is verdwenen
mede door onze gevarieerde kaart
met herkenbare klassiekers, onze
open keuken en de in het restaurant
geïntegreerde bar. Verder werken we
vooral met producten van lokale ondernemers. De Kunstlijn als regionaal
evenement past precies in dat plaatje.
Daarom zijn we partner geworden.”
Samenwerking
Joke Breemouer, directeur van de
Kunstlijn Haarlem, is verguld met
deze nieuwe locatie waar kunstenaar
Monsieur Hubert binnenkort gaat
exposeren. “We zoeken als Kunstlijn
voortdurend naar samenwerking met

Arwin Paulides en Joke Breemouer
bedrijven. Carlton Square is niet direct
de meest voor de hand liggende locatie om naar kunst te kijken. Dat maakt
het juist zo aantrekkelijk, zeker omdat
de bezoekers van de Kunstlijn hier de
mogelijkheid hebben even met een
broodje en een drankje uit te rusten
van hun tocht langs ateliers, galerieën
en andere expositieruimtes.”
Bedrijven die mee willen doen of geinteresseerd zijn in een partnership

met de Kunstlijn of die informatie
willen hebben, kunnen mailen naar
breemouer@gmail.com of bellen met
Wendy Tjalma (06-24248646). Ook
kunt u mailen naar goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
Bar & Kitchen Zocher/
Carlton Square Hotel, Baan 7 (Houtplein), Haarlem, Tel: 023-5319091.
www.carlton.nl/square-hotel-haarlem/bar-kitchen-zocher.

Nieuwe seizoen NV Haarlem van start met Geja Sikma
De zomervakantie is ten einde, ondernemend Haarlem is al weer volop
aan de slag. Dat geldt ook voor het
redactieteam van de NV Haarlem. Op
26 september staan de deuren van
de Philharmonie open voor ondernemers die de vlotte en gevarieerde
talkshow bij willen wonen.
Belangrijkste verandering ten opzichte van eerdere edities is de komst
van Geja Sikma, die samen met Jaap
Sluis de presentatie op zich neemt.
Geja Sikma, de opvolger van Fred
Postma, is werkzaam bij provinciezender NH als redacteur, verslaggever en correspondent voor Haarlem,
waar ze zelf ook woont.
Verder zijn er wat kleinere wijzigin-

Uiteraard keren de diverse vaste onderwerpen uit de NV ‘gewoon’ terug,
zoals het vragenvuur voor een startup, een persoonlijk filmpje van een
ondernemer ‘tussen de bedrijven
door’, een pakkend optreden, het
Lichtje van Lampe en diverse inspirerende ondernemers die hun kennis en ervaring delen met de zaal.
Bijvoorbeeld Frank van Baaren die
onder meer dankzij crowdfunding
Het Veerkwartier wist te realiseren,
een ‘stadse vrijhaven’ bij de Veerplas,
op de grens van de Waarderpolder en
recreatiegebied Spaarnwoude.

Fred Postma, Geja Sikma en Jaap Sluis
gen, zoals de nieuwe opzet van de rubriek Goede Zaken, in samenwerking
met Haarlems Dagblad. Regelmatig
staan er op deze pagina interviews
met ondernemers die veel meer in-

teressants te vertellen hebben dan
in de beschikbare ruimte mogelijk
is. Komend seizoen wordt in elke NV
Haarlem één van deze ondernemers
uitgenodigd om verder te praten.

NV Haarlem, 26 september
17:00 uur, Philharmonie Haarlem.
Toegang vrij na aanmelding via
www.nvhaarlem.nl.
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Paswerk Was haalt
hygiënecertiﬁcaat
De Afdeling Was van sociale onderneming Paswerk is weer positief door
de jaarlijkse hygiënecontrole van de
wasserijbranche gekomen. Deze hygiënecontrole is een verplicht onderdeel van het Certex Kwaliteitszorgsysteem van Newasco Van Houten in
Heemstede. Newasco is een grote,
professionele textielwasserij die werkt
voor zorginstellingen, horeca, bedrijven en particulieren. Zij besteedt al
jarenlang uitvoerende werkzaamheden uit aan Paswerk Was in het kader
van haar doelstelling Maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Daardoor
hebben 45 mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt op structurele basis volwaardige banen. Banen met de
normale markteisen, zoals de hoge hygiënenormen van de wasserijbranche.
Het weer halen van het hygiënecer-

Overhandiging van het certificaat door
Annemieke Hoogeweegen, kwaliteitsmanager Newasco aan Esger Douwes
Dekker Unitmanager Beschut werken
Paswerk. foto: Charlotte Kirkenir
tificaat werd gevierd met koffie met
gebak, natuurlijk niet genuttigd op de
werktafels, maar in de kantine. Je kunt
niet hygiënisch genoeg zijn...
Voor meer informatie over Paswerk:
www.paswerk.nl en Newasco Van
Houten: www.newasco.nl

