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Het Cornerseizoen loopt ten einde. Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere 

seizoensafsluiting. Onder de vlag van Stad aan de Zaan organiseren De Corner  

en restaurant de Hoop op d’Swarte Walvis namelijk op donderdag 18 juni een 

Zaanse Haringparty. Deze unieke Haringparty wordt dé gelegenheid bij uitstek 

om uiteenlopende mensen te treffen uit diverse gebieden, zoals cultuur, sport, 

overheid en bedrijfsleven. Bestaande banden worden verstevigd en nieuwe  

contacten worden gelegd.

18 juni 2015 16.00 uur Feestelijke Zaanse Haringparty

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

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:
donderdag 10 september 2015

donderdag 15 oktober 2015

donderdag 19 november 2015

Proeven en genieten
Heeft u trek in een heerlijke Hollandse 
Nieuwe in een prettige, nostalgische ambi
ance? Dan is dit hét evenement voor u, om 
te komen proeven en genieten. Hoewel de 
Hollandse Nieuwe uiteraard centraal staat 
op deze middag, zullen er ook andere  
lekkernijen uit de keuken van Rik van 
Diepen en zijn team komen. En omdat vis 
nu eenmaal hoort te zwemmen, serveert 
De Walvis hier natuurlijk ook heerlijke  
bijpassende dranken bij! Vanaf 16.00 uur 
heten wij u graag van harte welkom.  

Feestelijke seizoensafsluiting  
met Zaanse Haringparty bij  
De Hoop op d’Swarte Walvis

Bij goed weer vormt het terras aan de 
Zaan, met het prachtige molenpanorama 
als decor, de ideale setting van de Zaanse 
Haringparty. Bij minder goed weer zullen 
we uitwijken naar binnen.

Zo kunt u zich aanmelden
Wilt u deze bijzondere seizoensafsluiting 
niet missen? Meld u zich dan snel aan door 
een mail te sturen naar info@dewalvis.nl 
Vermeld hierbij uw naam, telefoon
nummer en het aantal gewenste kaarten. 
U ontvangt dan een bevestiging van uw 
reservering en het rekeningnummer waar
op u het bedrag van de kaart(en) kunt 
overmaken. Na ontvangst van uw betaling 
ontvangt u van De Walvis een definitieve 
bevestiging per mail.

De kosten bedragen € 25, p.p. bij voor
inschrijving en betaling. Kaarten aan de 
deur kosten € 30, p.p. (Let op: indien  
de inschrijving vol is, worden er geen kaar
ten meer verkocht aan de deur). Voor deze 
prijs kunt u onbeperkt genieten van  
heerlijke hapjes en drankjes tijdens de 
Zaanse Haringparty.

Let op: Aanvang 16.00 uur

Slechts € 25, p.p. inclusief heerlijke  
hapjes en drankjes 

Wilt u erbij zijn? Reageer dan per 
omgaande naar De Walvis, want  
vol = vol!

Graag tot ziens op 18 juni!

 P  Gratis parkeren: U kunt parkeren 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.


