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Het eerste half jaar bureauMK Events & Projecten zit er bijna op! 
Een mooi moment om terug te kijken op wat we dit voorjaar 
hebben mogen doen.  

Met vol enthousiasme zijn wij, Mariël Imthorn en Kiki van Oeffelen, 
bureauMK Events & Projecten begonnen. Een bureau 
gespecialiseerd in het organiseren van zakelijke evenementen als 
seminars, openingen, jubileum, personeelsfeesten etc.  
 
Wat hebben we gedaan? 
Het begon allemaal op de snelweg; wat een mooie start om de 
sluiting van de oude A9 en de opening van de nieuwe snelweg te 
mogen doen als eerste project! Bijzonder was dat Minister Melanie 
Schultz van Haegen aanwezig was. In opdracht van 7Beaufort 
hebben wij voor Rijkswaterstaat deze leuke opdracht uitgevoerd. 

 
Op een heerlijk zonnige dag in mei vond de opening 
van de Handelsbanken Haarlem plaats. Het pand, de 
opening en gasten werden vereeuwigd op een 
schilderdoek en na een aantal uren ontstond er een 
bijzonder levend kunstwerk. Kenau Simonsdochter 
Hasselaer kwam in hoogst eigen persoon het feest 
verkennen en samen met de burgemeester van 
Haarlem het pand openen. DJ Bert zorgde voor de 
muziek, de drankjes en lekkere hapjes maakten het 
geheel af. De gasten en wij hebben een mooie 
middag gehad in de tuin van Handelsbanken 
Haarlem! 

 

Een heel ander evenement was het grote ATEX & Process Safety congres voor NCOI Techniek en 
Veiligheid. Hiervoor gingen we naar 1931 
Congrescentrum te Den Bosch. Op het congres 
waren ca. 300 deelnemers. Er werden veel 
interessante workshops aangeboden (waarvan 
1 met een explosieveiligheid proef), Job 
Groeneweg had een boeiende en interessante 
plenaire bijdrage, de beursvloer was gevuld 
met exposanten en partners en de 
deelnemers hadden gedurende de dag meer 
dan genoeg ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan. Al met al een succesvolle dag! 



  

En natuurlijk zijn we trots op het 4-daags 
internationale evenement voor Starbucks en Arla dat 
plaatsvond in Amsterdam. Hotel Arena was de locatie 
voor deze bijzondere bijeenkomst. De sessies vonden 
hier plaats en de gasten verbleven ook in dit prachtige 
hotel. Diners vonden plaats op verschillende locaties, 
elk met hun eigen uitstraling van salonboot tot bistro. 
Ook de aankleding was tot in de puntjes verzorgd met 
Hollands thema en overal waren de Starbucks-Arla 
producten terug te vinden. Voor ons een geweldige 
ervaring! 

 
En verder…. zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor wederom leuke projecten in het 
najaar maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief. Deze zomer gaan we ook aan de slag met 
onze website. We houden jullie op de hoogte! 

We wensen iedereen een fijne zomer! 

Zonnige groet,  
Mariël en Kiki 
 

 
Mariël Imthorn – 0622163618 
Kiki van Oeffelen – 0646605331 
 
Email: mk@bureaumk.nl  
Website: www.bureaumk.nl 
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