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Feestelijke 
nieuw jaarsbijeenkomst

In zijn One Jan Show zal Jan van Maanen, winnaar van de 
Wim Sonneveldprijs 2010, u laten lachen, u ontroeren en er niet voor 
terugdeinzen enige verwarring te stichten. Ambachtelijk, muzikaal 
en authentiek cabaret voor de gewone en ongewone man, over het 
leven en de dood. Jan van Maanen laat een frisse wind door 
Nederland waaien en geeft het theater weer terug aan de theater-
bezoeker. Hij zal niemand beledigen, geen schuttingtaal bezigen en 
geen valse noten zingen. En wanneer het per ongeluk toch gebeurt, 
zal hij er onmiddellijk zijn oprechte excuses voor aanbieden. 
Of niet. Dus leunt maar achterover en geniet nou eens een keer: 
u bent het waard!
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De Corner in beweging.
De Corner is in 2012 weer volop in beweging 
geweest. We hebben, zoals altijd, goed naar 
onze leden geluisterd, en alle suggesties de 
revue laten passeren. Een van de belangrijk-
ste suggesties, was een nieuwe locatie voor 
de Cornerbijeenkomsten. Na een zoektocht 
door de Zaanstreek, hebben wij die in het 
Zaans Museum gevonden. Goed bereikbaar, 
gratis parkeren en een sfeervolle ambiance. 
Een uitstekende plek voor de netwerkbijeen-
komsten van de Zaanse Ondernemers 
Sociëteit De Corner. Wij hopen dat de nieuwe 
plek u bevalt, wij krijgen in ieder geval veel 
positieve reacties.

Afscheid van Hellas Sport
Natuurlijk hebben we na al die jaren in goed 

jaar excl. btw, bieden wij u een uitstekend 
netwerk aan, waar veel van uw collega’s, 
klanten en bestuurders rondlopen.

Namens het bestuur wens ik u fijne feest-
dagen, en nodig ik u van harte uit voor de 
feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Geniet 
van het optreden van Jan van Maanen, blijf 
gezellig eten, en leer uw collega ondernemers 
kennen. Ook in 2013 proberen wij weer het 
verschil te maken.

Met vriendelijke groet, 
Ton Komen, voorzitter 
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

overleg afscheid genomen van Hellas Sport. 
Als dank voor de goede samenwerking, 
blijven wij daar nog zichtbaar met o.a. een 
reclamebord langs het veld. En de jeugd 
van Hellas Sport zullen wij nog drie jaar 
financieel blijven steunen.

Weer een interessant programma
Voor het komende jaar hebben we nu al 
weer verschillende interessante sprekers en 
onderwerpen op de korrel. Medio volgend 
jaar organiseren we voor de leden nog een 
extra netwerkevenement. Op de nieuwjaars-
bijeenkomst hoort u daar meer over. 
Maar we gaan er ook voor zorgen dat 
'iedereen, iedereen leert kennen'. Neem ook 
uw businesskaart mee en doe hem in de 
uitgereikte houder, zo kunt u ook de naam en 
het bedrijf leren kennen van diegene met 
wie u spreekt. En maak ook gratis gebruik van 
social media, en sluit u via LinkedIn aan bij de 
Corner Groep e/o onze Facebook pagina.

Mocht u nog geen lid zijn als dit leest, 
schroom dan niet, en bezoek een van onze bij-
een komsten. Proef de sfeer, en beslis dan of u 
lid wil worden. Voor de prijs hoeft u het niet 
te laten. Voor slechts € 140 per programma  -

10 januari 2013

Met een optreden 
van Jan van Maanen 
met zijn 'One Jan Show'

Jan van Maanen


