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Feestelijke seizoensafsluiting op partyschip De Ameland

Zaanbusiness 104 mei 2011 35  

9 juni 2011

Seizoensafsluiting

Meer weten?      www.de-corner.nl of  info@de-corner.nl netwerken

Bezoek ook onze nieuwe website op www.de-corner.nl

Na de feestelijke afsluiting van het 26ste
Cornerseizoen vorig jaar in De Waak
zaamheid,organiserenwijditjaarweereen
boottochtmetpartyschipDeAmeland.Een
luxe partyschip met een 'Grand Café' van
275m2,eenruim'bordes'eneen'Panorama
salon' van 200m2 waar u een grandioze
uitkijkheeftopdevaaromgeving.

Graag nodigen wij de Cornerleden en geno
digden van harte uit om samen met  
hun partner e/o collega’s deze gezellige 
boottocht mee te maken. Geen zwaar 
onderwerp, maar gewoon een tocht met 
voldoende kans om te netwerken en te 
genieten van onze prachtige streek. Met 
een fantastisch buffet en sfeervolle muziek 
zorgt 'De Corner' voor een prima ambiance 
bij de afsluiting van het 27ste seizoen. 

Aanmelding
In verband met de organisatie en 'inkoop' 
van het buffet is het noodzakelijk dat wij 
weten hoeveel personen wij kunnen  
verwachten. U zult begrijpen dat uw aan
melding bindend is. 

Mocht u de antwoordkaart nog niet heb
ben ingevuld, doe dit dan vandaag nog!  

Kosten
De kosten voor deze feestelijke seizoens
afsluiting, inclusief een fantastisch koud/
warm buffet en consumpties, bedragen  
€ 50, per persoon (excl. 19% btw). Na  
aan melding ontvangt u van ons een  
factuur met het verzoek tot betaling voor  
9 juni.

Voormeerinformatie:
Secretaris Jaap F. Pameijer 
Tel: 075628 39 63 
Email: info@decorner.nl 

Graag tot ziens op donderdag 9 juni aan-
staande!

Dankzij de medewerking van Orange Nautical Services BV, kunnen we  
ook nu weer opstappen in de Achtersluispolder. Na ongeveer 200 meter 
op de Sluispolderweg (net vóór de Isaac Baarthaven), gaat u rechtsaf het  
bedrijfs terrein op van Orange Nautical Services BV. Daar is ruim vol
doende gratis parkeergelegenheid. Graag vragen wij uw medewerking 
om de auto’s zo dicht mogelijk bij de boot te parkeren en de bedrijfs
ingangen vrij te houden.

Programma
Vanaf 16.00 uur Inschepen bij Orange Nautical Services BV
  Sluispolderweg 8a (Achtersluispolder) te Zaandam 
17.00 uur Vertrek boottocht richting Noordzeekanaal  Amsterdam
21.00 uur Terugkomst 

Een fantastisch buffetNetwerken met sfeervolle muziek


