
MIS ‘M NIET: DE ZAANSE HARINGPARTY!

Datum donderdag 23 juni 2022

Inloop vanaf 16:00 uur

Einde 19:30 uur

Locatie
Restaurant D’Swarte Walvis,  
Kalverringdijk 15,  
Zaandam (Zaanse Schans)

UITNODIGING
Cornerbijeenkomst donderdag 23 juni

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek. Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl
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Dé zomerbijeenkomst van het jaar 
Zaanse ondernemers? Die vind je donderdag 23 juni op de terrassen 

en in de bar van restaurant D’Swarte Walvis. Dan vindt namelijk de 

niet te missen achtste editie van de Zaanse Haringparty plaats. Deze 

Haringparty is dé zomerbijeenkomst voor ondernemers in en rond de 

Zaanstreek. Dit jaar belooft het weer een ouderwets gezellige editie te 

worden mét een muzikaal tintje verzorgd door Debora & Nol. Tel daar 

de heerlijke Hollandse Nieuwe en andere lekkernijen én de bijpassende 

drankjes bij op en je weet: hier wil je bij zijn! 

Vooraf aanmelden (verplicht) kan vanaf nu 

De Haringparty begint om 16:00 uur en duurt tot 19:30 uur. Zeker zijn 

van een plekje? Meld jezelf en eventueel je (zakelijke) partner en/of 

collega dan direct aan. Dat kan via www.ticketkantoor.nl/shop/DeCorner 

of via de QR-code. Ben je Cornerlid? Dan is de  

toegang, zoals je van ons gewend bent, voor 

twee personen gratis. Wil je meer mensen 

meenemen? Of ben je geen lid? Dan kun je je 

ook via de link aanmelden en ontvang je binnen 

enkele dagen een factuur van D’Swarte Walvis 

voor 25,- per (extra) persoon.

Graag tot 23 juni!

Eventuele wijziging van contactpersoon e/o adresgegevens, graag mailen naar:
communicatie@de-corner.nl

Jachtenlaan 66, 1503 HW Zaandam
M 06-29303096

 Deze Cornerbijeenkomst vindt plaats 
bij Restaurant D’Swarte Walvis,  
Kalverringdijk 15, Zaandam (Zaanse Schans)
Aanmelden graag uiterlijk maandag 20 juni.

Er is volop gratis parkeerruimte.

SCAN DE  
QR-CODE

JE AAN  
TE MELDEN

Deze Haringparty wordt mede gesponsord door:


