Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)
Telefoon 075 – 681 00 00

Jupiterstraat 16, 1562 WR Krommenie

Stad aan de
brengt de Zaa Zaan;
nst
in beeld reek

Kom samen met een
introducé gezellig netwerken op
de 218de Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 5 maart 2015
Volgende bijeenkomsten

donderdag 16 april 2015

donderdag 4 juni 2015

donderdag 10 september 2015

5 maart 2015

en de Achtersluispolder, onder de aandacht te brengen. Door de

Stad aan de Zaan;
brengt de Zaanstreek in beeld
Ellen Klaus, procesorganisator initiatiefgroep

combinatie van industrieel erfgoed, historie, landschap en water krijgt

PROGRAMMA
5 MAART 2015

het toerisme in de Zaanstreek een stevige impuls.
17.00 – 17.30 uur
Europees Jaar Industrieel Erfgoed
Binnen de programmering van Stad aan de Zaan zal het Festival
Industrie Cultuur een speciale rol innemen. Het feit dat 2015 het Euro-

Ontvangst
17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter

Het kan u niet ontgaan zijn; het evenement Stad aan de Zaan! Een fantastisch middel om

pees Jaar van het Industrieel Erfgoed is, is de perfecte aanleiding om in

onze ‘stad aan het water’ op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen.

de Zaanstreek het eerste Festival Industrie Cultuur te organiseren. Hier

Namens de initiatiefgroep zal Ellen Klaus, vanuit haar rol als procesorganisator,

17.40 – 17.50 uur

is immers de Europese industrie ontstaan! Onze rijkdom aan industriële

Actualiteiten

moderator, vormgever en gangmaker, u tijdens onze Cornerbijeenkomst op 5 maart

complexen zoals molens, sluizen, gemalen, werven, pakhuizen, fabrieken

uitgebreid informeren over de komende activiteiten en uw belang daarbij. Stad aan de

en silo’s vormen van april tot oktober hét podium voor vele culturele

17.50 – 18.40 uur

Zaan levert namelijk grotere zichtbaarheid, slagkracht en imagoverbetering op waarvan

activiteiten. Denk aan culinaire nachtelijke vaarroutes langs verlichte

Presentatie door

het bedrijfsleven kan meegenieten. Zaanstad lift zo mee op het groeiende succes van

monumentale panden, kunstmanifestaties en tentoonstellingen.

Ellen Klaus en
Marco Schoone namens

SAIL Amsterdam.
Start met Slag om de Zaan

Slag om de Zaan
Vragen stellen en discussie

Samen meerwaarde creëren

Op zaterdag 18 april start Stad aan de Zaan met de spectaculaire

Met een samenhangend en wervend programma realiseert Zaanstad gedurende

sloeproeiwedstrijd: Slag om de Zaan. Ook deze twaalfde editie bevat

28 weken (van 18 april t/m oktober 2015) een duurzaam platform voor nautische

een dames- en een herenrace. Naar verwachting zullen er 65 sloepen

bedrijven, culturele, toeristische en maatschappelijke organisaties, watersportverenigingen, bewoners-

strijden, langs ruim zestien kilometer Zaanoever. Het parcours staat

verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en bedrijven in Zaanstad en de regio. Door het verbinden

bekend als veelzijdig met molens, oude pakhuizen, de huidige industrie,

18.40 – 19.00 uur

van bestaande en specifieke events, locaties en doelgroepen (maatschappelijk, economisch, jong en oud)

de ouden huizen, de toonaangevende nieuwbouw als bijvoorbeeld

Netwerken

creëren we met elkaar meerwaarde.

het Zaanoeverproject, winkelgebied, de vele bochten en bruggen en

Ellen Klaus

18.40 uur
Afsluiting door de voorzitter

natuurlijk polderlandschap. Het parcours is een beleving die de roeiers

19.00 uur

Economische spin-off

meeneemt door de geschiedenis van de Zaanstreek en wordt dan ook

Een ‘hapje eten’ en netwerken

Daarnaast sluit de Zaanse industriële traditie van onder andere scheepsbouw en zeilmakerijen natuurlijk

zeer gewaardeerd door vele sloeproeiers uit het hele land. Iedereen is

uitstekend aan bij het thema van SAIL 2015 waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar worden

van harte welkom om dit roeispektakel van dichtbij mee te maken. Met

verbonden en met name innovatie een plek krijgt. Stad aan de Zaan trekt (internationale) bezoekers naar

een start en finish voor de kade van de voormalige chocoladefabriek

de Zaanstreek die zorgen voor extra bestedingen en dus economische spin-off. Stad aan de Zaan biedt

van Verkade, weet dit evenement precies de vinger te leggen op het

ook kansen om de Zaanoevers en de gebieden langs het Noordzeekanaal zoals HoogTij, het Hembrugterrein

gevoel wat bij de Zaan hoort: trots!

Keukennieuws
Heerlijk verrassingsbuffet
Cornerprijs € 15,00

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

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

