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Tijdens een korte onderbreking kon men 
alvast bijpraten en netwerken. Daarna 
brachten voorzitter Ton Komen en  
kwartiermaker Ellen Klaus, namens de  
initiatiefgroep Sail2015, de aanwezigen  
op de hoogte van het initiatief Stad  
aan Zaan. Onder deze noemer zullen er 
zes maanden lang evenementen plaats-
vinden; vanaf de  sloepenrace op 18 april 
tot en met oktober 2015. Heeft u plannen 

voor een evenement in deze periode? 
En heeft dit evenement raakvlakken met 
Sail en Stad aan de Zaan? U kunt tot   
1 maart 2015 een subsidieaanvraag in- 
dienen. Kijk op www.stadaandezaan.nl 
voor meer informatie.

Humor en netwerken
Hierna zorgde kleinkunstenares Yvonne 
van Eerenbeemt met haar optreden, 

onder begeleiding van haar gitarist, voor 
de beloofde humor. Na het gezamenlijk 
zingen van een speciaal voor deze  
bijeenkomst geschreven lied, was er volop  
gelegenheid om te netwerken en te 
genieten van het nieuwjaarsbuffet. Al  
met al, een fantastische start van het  
nieuwe jaar in een sfeervolle ambiance. 

Op naar een hopelijk succesvol 2015!

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

Met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Zaans Museum opende de Zaanse 
Ondernemers Sociëteit De Corner op 8 januari jl. het 31ste Cornerjaar. Voor deze bijzon-
dere eerste bijeenkomst van 2015 waren ook de leden van De Maatschappij Zaanstreek-
Waterland en het Zaans Ondernemers Netwerk uitgenodigd. En dat was te merken ook! 
Ruim 235 Zaanse ondernemers en bestuurders hadden de weg gevonden naar het sfeer-
volle Zaans Museum. Om 17.30 uur opende burgemeester Geke Faber de avond met een 
nieuwjaarstoespraak, waarna zij helaas direct afscheid moest nemen vanwege een bij-
eenkomst op het Stadhuisplein in verband met de aanslag in Parijs. 

Fantastische start van het nieuwe jaar

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN

donderdag 5 maart 2015

donderdag 16 april 2015

donderdag 4 juni 2015

8 januari 2015  Terugblik zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst
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Na het gezamenlijk zingen, was er volop gelegenheid om te netwerken en te genieten van het nieuwjaarsbuffet.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek


