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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

Met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Zaans Museum opende de 

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner op 9 januari jl. het 30-jarig jubileumjaar. 

In een sfeervolle ambiance was er voor de ruim 160 bezoekers, onder het genot 

van een hapje en een drankje, weer volop gelegenheid om te netwerken. Na een 

zeer geslaagd muzikaal optreden door het cabaret duo Yentl en de Boer uit hun 

show ‘De Mensen’ (winnaars Wim Sonneveldprijs en publieksprijs 2013), werd de 

bijeenkomst afgesloten met een heerlijk buffet. 

Speciaal voor De Corner schreven Yentl en de Boer onder de titel ‘De geuren van de Zaanstreek’ een lied over de 
historie van de Zaanstreek. Op deze pagina vindt u de complete tekst van dit lied, op onze website kunt u een 
compilatiefilm van de bijeenkomst bekijken, inclusief het optreden van Yentl en de Boer met het historische lied 
op de melodie van ‘Het Dorp’. De compilatiefilm is ook te bekijken op het YouTube kanaal van De Corner. Meer 
sfeerbeelden kunt u bekijken op onze website onder terugblik. 

De geuren van de Zaanstreek 
Laatst kwam ik aan op het station 
En na 1 stap op het perron 
Raakte ik even alles kwijt 

Ik rook de geuren van Verkade 
Cacao, vanille, chocolade 
En dacht weer aan mijn kindertijd 

Ook de Linoleumfabriek 
Die ruikt nog altijd specifiek 
Ik ging daar fietsen met mijn nicht 

En de fabrieken in Westerspoor 
Waar ik een keer mijn muts verloor 
Die vind ik met mijn ogen dicht 

En langs die geuren van de Zaanstreek 
Vind ik mijn weg terug naar huis 
Zolang Zaandam nog naar cacao ruikt 
Komt elke Zaankanter hier thuis 

Koog aan de Zaan is net ontwaakt 
Daar wordt nog steeds zetmeel gemaakt 
Ik ging daar naar de eerste klas 

Je ruikt ook de leerlooierij 
Daar ging ik liever aan voorbij 
Maar ik kocht daar wel een mooie tas 

Bij het Noordzeekanaal ruikt het 
Naar oude stookolie en vet 
En soms naar rotte vis of gas 

De geur van zeep die ruik ik niet 
Want Hilko ging helaas failliet 
Maar ‘k weet nog zo goed hoe het was 

En langs de geuren van de Zaanstreek 
Vind ik mijn weg terug naar huis 
Zolang Zaandam nog naar cacao ruikt 
Komt elke Zaankanter hier thuis 

En langs de geuren van de Zaanstreek 
Vind ik mijn weg terug naar huis 
Zolang Zaandam nog naar cacao ruikt 
Komt elke Zaankanter hier thuis 

© Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
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Het nieuwe jaar startte in een sfeervolle ambiance met volop gelegenheid om te netwerken.


