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HOTEL IBIS

Van 4 mei tot 1 oktober
vertrekt vanaf steiger 14
achter A’dam CS de
Zaanhopper. Iedere dag
van 11:00 tot 18:00 uur
binnen een half uur bij
LAB-44. Voor meer info
en de dienstregeling:
varenindezaanstreek.nl
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• Na ± 70 meter, schuin linksaf Middenweg volgen.
• Na ± 150 meter treft u LAB-44.

N.B. Met de auto kunt u niet via de Hemkade of de Havenstraat. Dat kan wél met de ﬁets...

U kunt gratis parkeren in de directe omgeving.

VANAF AFSLAG S118 (A8 a’dam - alkmaar)
• Ga richting Zaandam, doorrijden tot aan grote kruising.
• Brug over en bij verkeerslichten linksaf (S152) richting Hempont.
• Bij rotonde linskaf richting Hembrugterrein (Artillerieweg).
• Na ruim 300 meter schuin rechtsaf (Draaibank).
• Doorrijden tot aan T-splitsing, linksaf naar Middenweg.
• Na ± 70 meter, schuin linksaf Middenweg volgen.
• Na ± 150 meter treft u LAB-44.

VANAF Zaandam
Deze Cornerbijeenkomst vindt plaats
inde S152 richting Amsterdam.
• Volg
• Bij grote kruising met S150 rechtdoor richting Hempont.
Restaurant LAB-44, op het Hembrugterrein,
• Bij rotonde linskaf richting Hembrugterrein (Artillerieweg).
• Na ruim 300 meter schuin rechtsaf (Draaibank).
De Middenweg 44 Zaandam.
• Doorrijden tot aan T-splitsing, linksaf naar Middenweg.

S150

KEUKENLOODS

S152

ZAANDAM

Jachtenlaan 66, 1503 HW Zaandam
T 075-6173555
M
06-29303096– M 06-29303096
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Kom samen met uw (zakelijke) partner
en/of collega gezellig netwerken op
de 235ste Cornerbijeenkomst

Volop
gelegenheid
tot netwerken

2019

LET OP! GEWIJZIGDE DATUM EN LOCATIE. Volgende bijeenkomsten
NU VRIJDAG 11 JANUARI 2019 IN LAB-44
donderdag 19 oktober 2017
OP HET HEMBRUGTERREIN.
dinsdag 7 november 2017*

UITNODIGING
donderdag 14 september 2017
* 29ste Zaanse Ondernemersdag

Vrijdag 11 januari 2019
Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst
voor alle Zaanse ondernemers en bestuurders

PROGRAMMA
VRIJDAG 11 JA
NU

ARI 2019

Zo begint 2019 goed en gezellig!

16.00 uur
Ontvangst

Het nieuwe jaar optimaal beginnen; dat doet u uiteraard op de inmiddels traditionele gezamenlijke feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst! Op vrijdag 11 januari 2019 heffen de Zaanse Ondernemers Sociëteit De
Corner, de Maatschappij Zaanstreek-Waterland en het Vrouwen Netwerk Zaanstad Plus, graag het glas met
u bij LAB-44 op het Hembrugterrein.

Komt u ook netwerken en plannen maken?

Winnaar Duurzaan Awa
rd 2017: Raoul van de Str
uijk en Petra
Hardeman van Erdi BV,
samen met Jan Hammin
g

Tijdens deze ultieme Zaanse nieuwjaarsbijeenkomst staat alles in het teken van netwerken in een sfeervolle
ambiance. Wens uw collega-ondernemers en -bestuurders het beste voor 2019. Praat rustig bij over uw
ambities voor het nieuwe jaar. Of maak samen plannen voor een succesvolle samen-

Vooraf aanmelding en kosten

werking. De diverse hapjes en drankjes die LAB-44 u te bieden heeft, zullen zeker

Voor deze nieuwjaarsbijeenkomst kunt u zich, mede met

bijdragen aan de sfeer.

het oog op de limiet van 250 personen, uitsluitend vooraf
aanmelden via de website van het Vrouwen Netwerk

Alle ondernemers en bestuurders uit de Zaanstreek zijn welkom!

Zaanstad Plus: www.vnzp.nl

Op deze nieuwjaarsbijeenkomst zijn alle leden en genodigden van de genoemde

Jan Hamming

netwerkclubs, maar ook hun introducés, van harte welkom! Na de nieuwjaarstoe-

De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Dit is inclusief

spraak van burgemeester Jan Hamming, brengen wij samen een toast uit op een

drie consumptiebonnen en diverse hapjes. U betaalt

voorspoedig en succesvol 2019! U bent er toch ook bij?

hiervoor online tijdens uw aanmelding.

16.40 uur
Welkom door Gu
ido Voss namens
de organiserende
partijen
16.45 uur
Bekendmaking nie
uwe naam
VNZP
16.50 uur
Nieuwjaarstoesp
raak door
burgemeester Ja
n Hamming
17.00 uur
Netwerken, hapje
s en

drankjes

19.00 uur
Einde bijeenkom
st
Graag tot ziens op
vrijdag 11 janua
ri

2019!

Foto’s: Ton R. Vermij

