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

Let op: andere locatie!
Deze Cornerbijeenkomst wordt gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)
Telefoon 075 – 681 00 00

Jupiterstraat 16, 1562 WR Krommenie
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UITNODIGING
donderdag 13 september 2012
Volgende bijeenkomsten

donderdag 11 oktober 2012

donderdag 22 november 2012

donderdag 10 januari 2013

13 september 2012
Feestelijke 200ste bijeenkomst

In deze tijd had hij diverse bijbaantjes in de Zaanstreek, o.a. bij
Albert Heijn, Sigma Coatings en de rijschool van zijn vader. Daarnaast werkte hij ‘s nachts als taxichauffeur. Na zijn studie vervulde
hij verschillende functies binnen het bank- en verzekeringswezen,

17:00 – 17:30 uur

laatstelijk als eindverantwoordelijke voor marketing en verkoop

ontvangst

Met veel plezier nodigen wij u van harte uit voor de feestelijke 200ste

bij Allianz Nederland. Daarna was hij mede-eigenaar van interim-

Cornerbijeenkomst (sinds de start op 11 oktober 1984) op donderdag

bureau For All Finance, dat in 2009 werd gekocht door het beurs-

13 september 2012. Vanaf 17.00 uur bent u samen met uw collega e/o

genoteerde Brunel International. Van Hees is bestuurslid van

partner van harte welkom in het representatieve Zaans Museum, het centrum

karateclub Choku uit Poelenburg. Hij verzorgt gelukslezingen

van het Zaans cultureel- en industrieel erfgoed. Een uitstekende plek om dit

in binnen- en buitenland. Patrick is getrouwd met kunstenares

bijzondere feit te markeren.

Haggith, samen hebben zij drie kinderen Pascal, Dominique en
Valentin. Ze wonen in ‘t Kalf in Zaandam.

Hoe word je gelukkig na deze 200ste bijeenkomst? Onze gastspreker brengt
u een inspirerende boodschap uit zijn boeiende wereld van de geluksprofessor.

Programma
13 september 2012

17:30 – 20.30 uur
- Opening door de voorzitter
- Het geheim van de
Geluksprofessor
- Verrassingsbuffet
Het programma zal muzikaal
worden omlijst door pianist

Alle bezoekers van deze bijeenkomst ontvangen na afloop een

Thomas Verheul.

persoonlijk gesigneerd exemplaar van ‘De Geluksprofessor’!
Het geheim van de Geluksprofessor
In een inspirerende en humoristische lezing geeft de Zaanse auteur Patrick van Hees concrete adviezen
voor een zo gelukkig mogelijk leven. Wetenschappelijk onderzoek vormde de basis
voor zijn geluksinzichten, die hij verwerkte in een roman getiteld ‘De Geluksprofessor.’ Lezers omschrijven de bestseller als ‘verfrissend en inspirerend.’
De Telegraaf noemt Van Hees ‘De Nederlandse Paulo Coelho.’

Op deze bijeenkomst bieden
wij u een ‘verplicht’ verras-

Het verhaal van de Geluksprofessor

singsbuffet. Voor slechts

Cuno Groen, professor aan Nyenrode, heeft bereikt wat hij wilde. Denkt

€ 20 per persoon (inclusief

hij. Maar als zijn promotie niet doorgaat, zijn vriendin hem inruilt voor een

alle consumpties), bent u op

ander en hij als succesvolle marketingexpert op zijn retour blijkt, stort

13 september graag onze

zijn wereld in. Cuno vlucht naar Cambridge. In die eeuwenoude universi-

gast!

teitsstad die zoveel briljante geesten heeft voortgebracht, probeert hij het
grote geheim van een gelukkig leven te vinden. Maar daarvoor moet hij tot
in de diepste krochten van zijn eigen ziel afdalen. De Geluksprofessor is een
meeslepende, beurtelings ontroerende en inspirerende roman die haarfijn de
tijdgeest blootlegt. Hoe ver mag je gaan in de jacht naar geluk?

200e

Geboren en getogen Zaankanter
Patrick van Hees is een geboren en getogen Zaankanter. Na het athenaeum op het
Pascal College studeerde hij Commerciële Economie en Sociale Wetenschappen.

1984 - 2012 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’

www.de-corner.nl

