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De Corner is juist de plek waar jong en oud 
elkaar kunnen vinden. Dat is onze doel stelling, 
daar zijn wij voor bedoeld. Geen belangen-
behartiger, maar een netwerkclub waar 
ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen kunnen delen. Dat willen we 
graag faciliteren op een aangename manier. 
De Corner biedt met het Zaans Museum een 
zeer aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor 
ondernemers en bestuurders.

Dit magazine wordt rond 23 november 
verzonden, dan heeft u al kunnen genieten 
van onze bijeenkomst op 22 november in het 
Zaans Museum met Rob van Vuure 'de 
bladen dokter' van Nederland. Op 10 januari 
aanstaande starten wij met een feestelijke 
nieuwjaarsbijeenkomst, medio december 
ontvangt u daarvoor de uitnodiging en in het 
volgende nummer van Zaanbusiness kunt u 
er meer over lezen.
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blijven van de Cornerbijeenkomsten. U kunt 
dan ook meepraten over de sprekers en 
activiteiten en ook hier berichten plaatsen en 
meepraten/discussiëren.

De Corner en social media
Op dit moment zijn er 195 Cornerleden of 
andere geïnteresseerden lid van de LinkedIn 
Groep van De Corner. Maar dit kunnen er 
natuurlijk veel meer worden. Sluit u via 
LinkedIn aan bij de Corner Groep, en blijf zo 
ook op de hoogte van alle Corner-
bijeenkomsten. U kunt dan zelf ook berich-
ten plaatsen en meepraten/discussiëren.

De Corner heeft ook een Facebook pagina 
aangemaakt. Hier kunnen ook alle leden van 
De Corner zich aansluiten en De Corner 'liken' 
om zo via de social media op de hoogte te 

Zaans Museum nieuwe 
locatie voor De Corner

Het Zaans Museum wordt de nieuwe 
locatie voor de Cornerbijeenkomsten. 
Mede door de vele positieve reacties 
na de feestelijke 200ste bijeenkomst 
in september en de oktober bijeen-
komst met Albert Heijn, hebben wij 
besloten om voor deze nieuwe locatie 
te kiezen. Een prima podium in een 
sfeervolle ambiance waar onder-
nemers en bestuurders elkaar kunnen 
ontmoeten.

donderdag 10 januari 2013
donderdag 7 maart 2013
donderdag 18 april 2013


