
De Corner kan terugkijken op een succesvol seizoen 2018-2019. 
Een seizoen dat wij graag feestelijk met u afsluiten tijdens de vijfde 
editie van de traditionele Zaanse Haringparty, een gezamenlijk 
initiatief van De Corner en restaurant D’Swarte Walvis. Tijdens 
deze unieke lustrumeditie krijgt u, zoals u dat van ons gewend bent, 
volop de gelegenheid om uiteenlopende mensen te treffen uit 
diverse sectoren, zoals cultuur, sport, overheid en het bedrijfsleven.

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

Let op: aanvang 16.00 uur

Voor u als Cornerlid en voor uw 
(zake lijke) partner en/of collega is 
de toegang dit jaar wederom gratis!
U komt toch ook? Graag tot ziens op 20 juni!

 Gratis parkeren: U kunt parkeren bij 
het Zaans Museum. Na afloop kunt u het 
parkeerterrein gratis verlaten.

Feestelijke seizoensafsluiting met Zaanse 
Haringparty: dit wilt u niet missen!

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
Vrijdag 13 september 2019:
16.00 – 21.30 uur viering 35-jarig bestaan De Corner
Feestelijke jubileumboottocht op de 
partycruiser Jules Verne

Donderdag 17 oktober 2019:
17.00 – 20.30 uur Zaans Museum
Commissaris van de Koning in Noord-Holland, 
de heer Arthur van Dijk

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Wilt u erbij zijn? 
Reageer dan per 
omgaande want 

vol = vol!

De Hollandse Nieuwe belooft weer sma-
kelijk te zijn! Komt u ook genieten van de 
heerlijke vis, lekkere drankjes en de pret-
tige, nostalgische ambiance? Uiteraard 
zal de keukenbrigade van D’Swarte Walvis 
u, naast de Hollandse Nieuwe, ook diver-
se andere lekkernijen aanbieden. Met 
uiteraard bijpassende dranken! U bent 
van harte welkom vanaf 16.00 uur. Bij 
goed weer begroeten wij u graag op het 
terras aan de Zaan, tegen de achtergrond 
van 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 plaat-
sen of uitwijken naar binnen.

Vooraf aanmelden! 
Deze lustrumeditie van de Haringparty mag 
u natuurlijk niet missen! Voor u als lid en voor 
uw (zakelijke) partner en/of collega is de 
toegang dit jaar wederom gratis (normale 
prijs € 25,- p.p.). U moet zich wel vooraf 
aanmelden. Dit doet u door een mail te 
sturen naar communicatie@de-corner.nl 
Vermeld hierbij uw bedrijfsnaam, naam en 
telefoonnummer en de naam van de even-
tuele (zakelijke) partner en/of collega die u 
mee wilt nemen. U ontvangt vervolgens 
een bevestiging van uw deelname aan 
deze Zaanse Haringparty.

20 juni 2019 16.00 uur   Lustrumviering feestelijke Zaanse Haringparty
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