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Feestelijke 200ste  
Cornerbijeenkomst

1984 - 2010 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’1984 - 2012 'Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen' 31  Zaanbusiness 116 september 2012

Hoe word je gelukkig na deze 200ste bijeen-
komst? Onze gastspreker brengt u een inspi-
rerende boodschap uit zijn boeiende wereld 
van de geluksprofessor.

Het geheim van de Geluksprofessor
In een inspirerende en humoristische lezing 
geeft de Zaanse auteur Patrick van Hees con-
crete adviezen voor een zo gelukkig mogelijk 
leven. Wetenschappelijk onderzoek vormde 
de basis voor zijn geluksinzichten, die hij ver-
werkte in een roman getiteld ‘De 
Geluksprofessor.’ Lezers omschrijven de best-
seller als ‘verfrissend en inspirerend.’ De 
Telegraaf noemt Van Hees ‘De Nederlandse 
Paulo Coelho.’

13 september 2012 
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Met veel plezier nodigen wij u als Cornerlid e/o genodigde van harte uit voor de feestelijke 
200ste Cornerbijeenkomst (sinds de start op 11 oktober 1984) op donderdag 13 september 2012. 
Vanaf 17.00 uur bent u samen met uw collega e/o partner van harte welkom in het 
representatieve Zaans Museum, het centrum van het Zaans cultureel- en industrieel erfgoed. 
Een uitstekende plek om dit bijzondere feit te markeren.

Gerard Huijser van Reenen

Het programma zal muzikaal worden omlijst 
door pianist Thomas Verheul.

kig leven te vinden. Maar daarvoor moet hij 
tot in de diepste krochten van zijn eigen ziel 
afdalen. De Geluksprofessor is een meesle-
pende, beurtelings ontroerende en inspire-
rende roman die haarfijn de tijdgeest bloot-
legt. Hoe ver mag je gaan in de jacht naar 
geluk?

Alle bezoekers van deze bijeenkomst ontvan-
gen na afloop een persoonlijk gesigneerd 
exemplaar van ‘De Geluksprofessor’!

Op deze bijeenkomst bieden wij 
u een ‘verplicht’ verrassingsbuf-
fet. Voor slechts 20 euro per per-
soon (inclusief alle consumpties), 
bent u op 13 september graag 
onze gast!

Verrassingsbuffet

Patrick van Hees

Het verhaal van 
de Geluksprofessor
Cuno Groen, professor aan Nyenrode, heeft 
bereikt wat hij wilde. Denkt hij. Maar als zijn 
promotie niet doorgaat, zijn vriendin hem 
inruilt voor een ander en hij als succesvolle 
marketingexpert op zijn retour blijkt, stort 
zijn wereld in. Cuno vlucht naar Cambridge. 
In die eeuwenoude universiteitsstad die 
zoveel briljante geesten heeft voortgebracht, 
probeert hij het grote geheim van een geluk-


