Zaanse Ondernemers Sociëteit de Corner

Antwoordnummer 11101

1560 WB KROMMENIE
niet

nodig

Gratis parkeren: U kunt parkeren op het parkeerterrein bij het Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten. Tegenover
de ingang van de Zaanse Schans bij de Julianabrug,
kunt u ook gratis parkeren bij Duyvis Production.

Deze jubileumbijeenkomst vindt plaats
in De Hoop op d’Swarte Walvis
Kalverringdijk 15, 1509 BT Zaandam

Jupiterstraat 16, 1562 WR Krommenie

Feestelijke
jubileumbijee
nkoms
t

Vier het 30-jarig bestaan van
De Corner met ons tijdens
de 213de Cornerbijeenkomst

Postzegel

UITNODIGING
donderdag 5 juni 2014

Volgende bijeenkomsten

donderdag 11 september 2014

donderdag 16 oktober 2014

donderdag 20 november 2014

Donderdag 5 juni 2014

PROGRAMMA
5 JUNI 2014

Feestelijke jubileumbijeenkomst bij
De Hoop op d’Swarte Walvis

16.45 uur
Gratis parkeren bij het
Zaans Museum of bij

De Corner bestaat dit jaar 30 jaar. Een mijlpaal die wij, zoals u zult begrijpen, niet onopgemerkt voorbij

Belangstelling? Vul dan snel de antwoordkaart in en stuur hem vóór

willen laten gaan. U bent op 5 juni aanstaande dan ook, samen met uw partner e/o uw collega’s, van

maandag 26 mei terug.

harte welkom op de mooiste locatie in de Zaanstreek, De Hoop op d’Swarte Walvis op de Zaanse Schans.
De vlaggen wapperen en via de rode loper ontvangen wij u graag voor de feestelijke jubileumbijeenkomst

30 jaar – 30 euro

ter viering van ons 30-jarig bestaan.

Dit jaar hanteren we speciaal voor ons 30-jarig bestaan, een symboli-

Duyvis Production**
17.00 uur
Ontvangst bij De Hoop op
d’Swarte Walvis op de
Zaanse Schans

sche prijs van 30 euro per persoon (all-in). Dit is dus inclusief sfeervolle
Laat u verrassen door het feestelijke programma, met entertainment, muziek en culinaire hoogstandjes in

jubileumbijeenkomst, entertainment, muzikale omlijsting, barbecue,

17.30 uur

de vorm van een fantastische barbecue en een heerlijk buffet. Tijdens het netwerken kunt u genieten van het

buffet en alle drankjes.

Aanvang sfeervolle
jubileumbijeenkomst:

schitterende uitzicht over de Zaan. Of stap aan boord van een van de twee sloepen voor een tochtje over de
Zaan, een mooie beleving op het water.

Wilt u het verschuldigde bedrag à € 30,- p.p. vóór maandag 26 mei a.s.

- Welkomstwoord voorzitter

overmaken naar Rabobank rekening IBAN NL22 RABO 0374 1181 83

- Sfeervolle entertainment

Wij hebben De Hoop op d’Swarte Walvis geheel voor u gereserveerd, genoeg ruimte dus voor alle Cornerleden

t.n.v. Stichting Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner te Zaandam.

en genodigden.

U zult begrijpen dat uw aanmelding bindend is.

Graag tot ziens op donderdag 5 juni aanstaande!

U ontvangt geen bevestiging, dit is dus tevens uw programma voor
5 juni.

Aanmelding

- Muzikale omlijsting
- Vaar mee in een sloep voor
een tochtje over de Zaan
- Fantastische barbecue,
buffet en drankjes
21.00 uur

In verband met de organisatie en ‘inkoop’ van het buffet is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel personen wij

Voor meer informatie:

kunnen verwachten.

secretaris Wim J. Bosman, 075 - 6873796 of info@de-corner.nl

Einde bijeenkomst

Antwoordkaart
S.v.p. vóór maandag 26 mei 2014 inzenden
Ja, ik kom donderdag 5 juni naar de feestelijke jubileumbijeenkomst bij De Hoop op d’Swarte Walvis
op de Zaanse Schans en zal het verschuldigde bedrag à € 30,- p.p. vóór 26 mei a.s. overmaken naar
rekening IBAN NL22 RABO 0374 1181 83 t.n.v. Stichting Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
te Zaandam.
Ik kom met _______ perso(o)n(en)
Bedrijf / Instelling*: _________________________________________________________________________________________
Naam:________________________________________________________________________________________________________

**

Bij het Zaans Museum moet

u wel een kaartje trekken bij
de slagboom, maar na afloop
kunt u gratis uitrijden. Tegenover de ingang van de Zaanse
Schans bij de Julianabrug,
kunt u ook gratis parkeren bij
Duyvis Production.

1984 - 2014 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

Straat + nr:__________________________________________________________________________________________________
Postcode: ________________________ Woonplaats:_____________________________________________________________
E-mailadres:_________________________________________________________________________________________________
Internetadres: _______________________________________________________________________________________________
Datum:___________________________ Handtekening:
*

doorhalen wat niet van toepassing is
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