
Als netwerkclub is De Corner continu op zoek naar manieren om haar leden nog  

beter van dienst te zijn. Elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en ervaringen delen; 

dat is waar het tijdens onze bijeenkomsten om draait. Naast de gebruikelijke  

netwerkbijeenkomsten in het Zaans Museum organiseert De Corner, samen met  

ProMobility, diverse Zaanse autodealers en restaurant De Hoop Op d'Swarte Walvis, 

op zaterdag 1 juni een extra evenement voor haar leden: een Netwerk-autorally. Doel-

stelling van deze unieke rally is om de leden van De Corner op een gezellige, actieve 

en effectieve manier nader kennis te laten maken met elkaar en elkaars bedrijven.

Unieke extra  
netwerkgelegenheid
Met 30 auto’s door 
Noord-Holland 
Zonder auto’s geen rally. Wij zijn dan ook 
erg blij met de enthousiaste medewerking 
van ProMobility en zes vooraanstaande 
Zaanse autodealers. Zij stellen tijdens 
deze dag samen 30 auto’s ter beschik-
king. Tijdens de rally rijden we een route 
door de kop van Noord-Holland. Er zullen 
zes verschillende poules met steeds vijf 
auto’s geformeerd worden. In iedere auto 
nemen vier Cornerleden plaats. Op de 
route liggen drie pitstops. Tijdens deze 
tussenstops kan er onder het genot van 
een hapje en een drankje nader worden 
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kennisgemaakt en bijgepraat. Ook wordt 
er na iedere pitstop gewisseld van auto 
en bestuurder. Zo leren de deelnemers 
elkaar in korte tijd goed kennen. Aan de 
finish van de rally wacht de coureurs een 
heerlijke BBQ, verzorgd door restaurant 
De Hoop Op d'Swarte Walvis.

Aanmelden 
Het programma van de Netwerk-autorally
op zaterdag 1 juni start om 13.00 uur 
en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. 
Deelname aan de rally is gratis, voor  
de BBQ wordt een bijdrage gevraagd van 
€ 30,- exclusief drankjes. 

Aanmelden kan door een e-mail te  
sturen naar: info@de-corner.nl (er volgt 
deze keer geen gedrukte uitnodiging).  
Het bestuur zal vervolgens de indeling van 
de ver schillende poules bepalen. Er is plek  
voor maximaal 120 deelnemers (maxi-
maal één persoon per lid) dus wacht niet 
te lang! De geselecteerde deelnemers  
ontvangen per e-mail een bevestiging 
en het programma. De start en finish is,  
dankzij de medewerking van Duyvis  
Production BV, op hun parkeerterrein 
aan de Diederik Sonoyweg 17, 1509 BR  
Zaandam, tegenover de ingang van de 
Zaanse Schans.

Gomes Noord-Holland BV: 
"Mobiliteit is onze passie en die passie 
delen wij graag met alle Zaanse onder-
nemers. Mercedes-Benz biedt immers  
voor iedereen passende personenwagens, 
bestelwagens en trucks."

Dekkerautogroep Zaandam: 
“Wij zien het als een grote kans om de 
Zaanse ondernemers ons wagenpark te 
laten zien en beleven, en voelen het als 
een grote eer om mee te mogen doen  
aan deze rally.”

Automobielbedrijf  
Willem Wessel BV:  
“Wij willen de Cornerleden graag laten kennismaken met het unieke ‘Créative’ Citroën-gamma.”

Merel Auto Wormerveer: 
“Elektrische auto’s zijn van hoge kwaliteit, 
milieuvriendelijk én goed voor de  
portemonnee. Hoogste tijd dus om 
Zaanse ondernemers elektrisch rijden  
te laten ontdekken.”

Heron Auto  
Koog aan de Zaan: 
“Dit is een mooie gelegenheid om  
de kwaliteiten van onze auto’s te  
presenteren en tegelijkertijd kennis  
te maken met de Zaanse ondernemers.”

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:

donderdag 6 juni 2013

donderdag 12 september 2013

donderdag 17 oktober 2013

www.de-corner.nl  info@de-corner.nl

Dinsdag 21 mei 2013  (3e pinksterdag)  
11de editie  

De Saense Masters op 3,  golfevenement

Autobedrijf Van Zwienen 
Zaanstad BV: 
“A-labels en toch sportief; maak kennis 
met Van Zwienen en de groene techniek 
van Peugeot!”


