21 juni 2018 16.00 uur Feestelijke Zaanse Haringparty
Het einde van het Cornerseizoen 2017-2018 komt in zicht. Graag
nodigen wij u uit voor de traditionele seizoensafsluiting: de Zaanse
Haringparty, een gezamenlijk initiatief van De Corner en restaurant
D’Swarte Walvis. Tijdens deze unieke Haringparty, die we inmiddels
al voor de vierde keer organiseren, krijgt u volop de gelegenheid
om uiteenlopende mensen te treffen uit diverse sectoren, zoals cultuur, sport, overheid en het bedrijfsleven.

Feestelijke seizoensafsluiting met
Zaanse Haringparty: u komt toch ook?

Wilt u erbij zi
jn?
Reageer dan pe
r
omgaande na
ar
D’Swar te Walvi
s,
want vol = vol!

Kom proeven en genieten
Wij verheugen ons al op een smakelijke
Hollandse Nieuwe! U ook? Komt u genieten van de heerlijke vis, lekkere drankjes en
de prettige, nostalgische ambiance.
Uiteraard zal de keukenbrigade van
D’Swarte Walvis u niet alleen op Hollandse
Nieuwe trakteren, maar ook andere lekkernijen presenteren. Uiteraard serveren wij
bij alle hapjes ook bijpassende dranken! U
bent van harte welkom vanaf 16.00 uur. Bij
goed weer begroeten wij u graag op het
terras aan de Zaan, met uitzicht op de

prachtige Zaanse molens. Wij nodigen u
van harte uit om met uw sloep bij onze
Haringparty aan te meren! Bij minder goed
weer zullen wij tenten plaatsen of uitwijken
naar binnen.
Zo kunt u zich aanmelden
Voor onze trouwe leden is de toegang dit
jaar gratis (normale prijs € 25,- p.p.), maar
u moet zich wel aanmelden. Deze feestelijke seizoensafsluiting mag u natuurlijk niet
missen. Meld u zich snel aan door een mail
te sturen naar info@dewalvis.nl. Vermeld
hierbij uw naam, telefoonnummer en het
aantal gewenste kaarten. U ontvangt dan
een bevestiging van uw gratis deelname
aan deze Zaanse Haringparty en u kunt dan
onbeperkt genieten van de nieuwe haring,
de heerlijke hapjes en drankjes.

Let op: aanvang 16.00 uur
Voor de trouwe Cornerleden is
de toegang dit jaar gratis!
U komt toch ook? Graag tot ziens op 21 juni!
Gratis parkeren: U kunt parkeren bij
het Zaans Museum. Na afloop kunt u het
parkeerterrein gratis verlaten.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:
donderdag 13 september 2018
donderdag 18 oktober 2018
www.de-corner.nl info@de-corner.nl
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