
Humor en gevoelige liedjes
Tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeen-
komst komt Yvonne met nieuw materiaal 
uit haar avondvullende voorstelling 
‘Sirene’. Wederom zal ze harde absurdisti-
sche humor afwisselen met meer gevoeli-
ge liedjes. Of u nou moet huilen van het 
lachen of lachen van het huilen... Eén ding 
staat vast: ‘Yvonne is een groot talent en 
grijpt u bij de kladden’, aldus de jury van 
het Amsterdams Kleinkunstfestival.

Ook alle leden van De Maatschappij 
en ZON zijn van harte welkom
De Corner wil graag samenwerken met 
andere Zaanse clubs. Voor deze feestelijke 
nieuwjaarsbijeenkomst zijn ook alle leden 
van De Maatschappij Zaanstreek-
Waterland en het Zaans Ondernemers 
Netwerk uitgenodigd. Burgemeester Geke 
Faber zal haar nieuwjaarstoespraak uit-
spreken, waarna wij een toast zullen uit-
brengen op een hopelijk voorspoedig en 
succesvol 2015!

Partnerovereenkomst Zaans Museum

Vanaf 13 september 2012 organiseren wij 
tot volle tevredenheid de Cornerbijeen-
komsten in de prettige ambiance van het 
gastvrije Zaans Museum. Op 20 november 
jl. hebben wij deze samenwerking beves-
tigd in een vijfjarige partnerovereenkomst 
met het Zaans Museum. Na het afscheid 
van Fokelien Renckens-Stenneberg, maken 
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Nederland barst van het talent! Talent dat een kans verdient om te ontluiken, te rijpen 
en uiteindelijk ontdekt te worden. De Wim Sonneveldprijs biedt aanstormende cabare-
tiers en kleinkunstenaars deze kans. Yvonne van den Eerenbeemt (1981) is zo’n veelbe-
lovend talent! In april 2014 won Yvonne zilver op het Amsterdams Kleinkunstfestival. 
Over deze finaleavond schreef het NRC: ‘Beste actrice van de avond’ en de Volkskrant: 
‘IJzersterk slot’. Het Haarlems Dagblad schreef: ‘Yvonne weet iedereen op het verkeerde 
been te zetten en switcht moeiteloos van glasharde grappen naar gevoelige, wanhopige 
personages’.

Met een humoristisch optreden van Yvonne van den Eerenbeemt

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN

donderdag 5 maart 2015

donderdag 16 april 2015

donderdag 4 juni 2015

8 januari 2015         Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst

wij graag kennis met de nieuwe directeur, 
Jan Hovers.

Fijne feestdagen en  
een voorspoedig nieuwjaar 
Namens het bestuur wens ik u fijne feest-
dagen en een voorspoedig nieuwjaar, en 
nodig u van harte uit voor de feestelijke 
nieuwjaarsbijeenkomst. Geniet van het 
humoristische optreden van Yvonne van 
den Eerenbeemt, 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


