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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:

donderdag 6 maart 2014

donderdag 17 april 2014

donderdag 5 juni 2014 – 30-jarig bestaan 

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

De vaste bezoekers van De Corner weten dat we in de nieuwjaarsbijeenkomst afwijken 

van de gebruikelijke paden van de programmering. We proberen dan met een cabareteske 

invulling een wat andere ambiance te creëren voor de eerste netwerkontmoeting in  

het nieuwe jaar. Onze focus ligt dan op nieuw cabarettalent, dat zich op de landelijke  

podia aandient. Voor deze nieuwjaarsbijeenkomst hebben wij het cabaret duo  

Yentl en de Boer geëngageerd om het jaar 2014 op een gepast humoristische wijze te  

beginnen. Yentl Schieman (1986) en Christine de Boer (1983) wonnen in de finale van  

het Amsterdams Kleinkunst Festival de Wim Sonneveldprijs en publieksprijs 2013.

Aanstekelijk muzikaal duo
Dat het cabaretduo ook voor de landelijke 
pers niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit 
de twee volgende recensiekarakteristieken: 
"Yentl en Christine vormen een aanstekelijk 
muzikaal duo, dat met veel overtuiging 
en zelfvertrouwen op het podium staat", 
schreef NRC. En de Volkskrant vulde aan: 
"Het vakmanschap en charisma spatten 
eraf bij deze twee jonge cabaretières, 
zowel in acteertalent als in muzikaliteit". 
Kortom voor u als Cornerlid/genodigde 
een sprankelend begin van het nieuwe jaar 
dat u niet mag missen.

1984 – 2014 – 30-jarig bestaan Zaanse 
Ondernemers Sociëteit De Corner
Op donderdag 5 juni aanstaande vieren wij 
het 30-jarig bestaan, reserveer nu alvast 
deze datum in uw agenda, begin mei 
ontvangt u van ons de uitnodiging met het 
jubileumprogramma. In de afgelopen jaren 
organiseerden wij voor onze 400 leden en 
relaties ruim 200 netwerkbijeenkomsten 
met boeiende lokale en landelijke sprekers 
over interessante onderwerpen. Ook 
dit jaar hebben we weer verschillende 
interessante sprekers en onderwerpen 
op het programma staan. Wij nodigen 
u graag uit om ook in het jubileumjaar 
de netwerkbijeenkomsten in het Zaans 
Museum regelmatig te (blijven) bezoeken.

Namens het bestuur wens ik u fijne 
feestdagen, en nodig u van harte uit  
voor de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. 
Geniet van het optreden van het duo 
Yentl en de Boer, en blijf gezellig eten en 
netwerken. Wij ontmoeten u graag met uw 
introducé, u bent van harte welkom.

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

9 januari 2014 Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst

Met een optreden van het duo Yentl en de Boer uit hun show ‘De Mensen’

Christine de Boer en Yentl Schieman


