STERCKX Dirk (Arendonk)
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Boons Brenda [Brenda.Boons@voka.be]
woensdag 18 december 2013 14:28
Boons Brenda
dimitri.deiteren@iok.be
NIEUWE DATUM - tweede infomoment bedrijventerreinmanagement Hoge Mauw

Beste
Afgelopen vrijdag verstuurden wij een save-the-date voor een tweede infomoment over
bedrijventerreinmanagement op de Hoge Mauw op vrijdag 7 februari 2014.
We ontvingen het bericht dat op 7 februari tevens de Nocturne van VKW plaats vindt. Gezien dit event steeds op
een grote opkomst van Kempense ondernemers kan rekenen, hebben we beslist om het infomoment te verplaatsen
naar vrijdag 21 februari om 19u00.
Hartelijk dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten
Brenda Boons
directeur Back-Office
Voka – Kamer van Koophandel Kempen
Kleinhoefstraat 9
2440 GEEL
014 56 30 30
www.voka.be
brenda.boons@voka.be
meer info over onze evenementen en opleidingen op http://www.voka.be/kempen/
Wist u dat Voka - Kempen vandaag méér dan 1.350 leden telt, die samen 65% van de tewerkstelling en 75% van de toegevoegde
waarde in de Kempen realiseren?
Deze mail is onderworpen aan voorwaarden. Lees de voorwaarden op www.voka.be/kempen/mail

Van: Boons Brenda
Verzonden: vrijdag 13 december 2013 16:59
Aan: Boons Brenda
CC: dimitri.deiteren@iok.be
Onderwerp: Save-the-date 7/2/14 - tweede infomoment bedrijventerreinmanagement Hoge Mauw

Beste

1

Graag nodigen we u uit voor het tweede infomoment op vrijdag 7 februari 2014 om 19u00 (locatie wordt nog
bevestigd).
We lichten u dan in over de resultaten van de werkgroep mobiliteit en verdere acties binnen
bedrijventerreinmanagement. Daarnaast zal er ook een toelichting gegeven worden door Belgacom over
internetverbindingen: nu en in de (nabije) toekomst. En om het nuttige aan het aangename te koppelen, sluiten
we af met een receptie om het nieuwe jaar te vieren.
Meer info ontvangt u begin januari.
Met vriendelijk groeten
Brenda Boons
directeur Back-Office
Voka – Kamer van Koophandel Kempen
Kleinhoefstraat 9
2440 GEEL
014 56 30 30
www.voka.be
brenda.boons@voka.be
meer info over onze evenementen en opleidingen op http://www.voka.be/kempen/
Wist u dat Voka - Kempen vandaag méér dan 1.350 leden telt, die samen 65% van de tewerkstelling en 75% van de toegevoegde
waarde in de Kempen realiseren?
Deze mail is onderworpen aan voorwaarden. Lees de voorwaarden op www.voka.be/kempen/mail
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