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Bijna 300 leden en relaties telt De Corner inmiddels; een aantal waar we als bestuur trots 
op zijn. Onlangs begroetten wij maar liefst negen nieuwe leden. Zij stellen zich hier graag 
aan je voor. Ben of ken jij iemand voor wie De Corner ook een mooie manier kan zijn om te 
netwerken en kennis op te doen en te delen?  Op www.de-corner.nl lees je alles over wie wij 
zijn en wat we doen. Daar vind je ook het aanmeldformulier. Eerst meer weten? Één mailtje 
naar communicatie@de-corner.nl is genoeg.  Wij helpen je dan graag verder.

Een warm welkom bij De Corner

dtevents
De heer R. Harmelwaard
Lagedijk 3, 1541 KA Koog aan de Zaan
www.dtevents.nl

“Creativiteit is 
 de basis van alles  

wat leuk is.”

Klompenmakerij ‘De Zaanse Schans’
De heer J.M. Kooijman
Kraaienest 4, 1509 AZ Zaandam
www.woodenshoes.nl

“Wij zetten ons in voor het  
behoud van de klomp en het  

immaterieel erfgoed van  
klompen maken.”

IT aan de Zaan
De heer D. Wennekes
Westzijde 318 B, 1506 GJ Zaandam
www.itaandezaan.nl

“Wij vinden regionaal zaken doen 
belangrijk en geloven in 

samenwerken. Met een eerlijk  
advies en voor een scherpe prijs.”

Hartman Videoproducties
De heer C.H. Hartman
Beekstraat 201, 1121 NL Landmeer
www.hartmanvideoproducties.nl

“Wij gaan uit van de boodschap  
en vertalen deze in krachtige  

beelden die voor zichzelf spreken.”

Devcon Ecosystems BV
De heer B. Koopmans
Grote Rocht 102, 1507 CE Zaandam
www.devcon-eco.nl

“Een schone en duurzame  
toekomst met  

economisch rendement.”

Monuta Jade Schuurman
Mevrouw J. Schuurman
Sneeuwvlok 6a, 1567 BL Assendelft
www.monuta.nl/vestiging/zaanstad

“Voor iedereen een afscheid  
met een goed gevoel.”

Epix Arcade
De heer P. Stam
Stormhoek 45, 1506 SW Zaandam
www.epixarcade.nl

“Ontdek de wereld van VR.  
Bij Epix Arcade kan je  

gamen, ontspannen, maar  
vooral genieten”

De Versterking
De heer S.D. Tamara
Industrieweg 20d, 1521 ND Wormerveer
www.deversterkingcoaching.com

“Wij streven er naar om jou  
met passie te begeleiden om zo  
een gezondere en fittere versie  

van jezelf te worden.”

SCM Group Nederland BV
De heer K. Voorthuizen
Soldaatweg 2, 1521 RL Wormerveer
www.scmgroup.nl

“Toonaangevende fabrikant  
en dienstverlener, voor de  

houtverwerkende industrie.”


