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Agenda:
Maandag 13 maart, 13.30
uur:

Lezing “Eindelijk Geluk
(t)” in de bibliotheek van
Eindhoven.
Maandag 13 maart, 15.00
uur

Workshop “Gelukkiger?
Dat kan!” in de bibliotheek
van Eindhoven
Crea-Café:
Woensdag 15 maart vanaf
20.00 uur
Inschrijven via:
gelukzoekers@outlook.com
Meer info:
ww.gelukzoekers.com
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Geluk WERKT!
Misschien heeft het feit dat ik
ondertussen 10 jaar bij dezelfde
werkgever werk er voor een stuk
mee te maken dat ik bijzonder
geïnteresseerd ben geraakt in
Geluk op het werk. En vooral hoe
je tevreden kunt blijven tot je
pensioen (zeker nu dat in een
steeds verdere toekomst ligt).
In een heel praktische workshop gaan collega’s met elkaar in gesprek,
maken oefeningen, krijgen tips, schrijven elkaar en zichzelf over geluk.
Gedurende twee uur zijn ze even bezig met wat hen blijer en
tevredener kan maken en vertrekken ze met een opdracht aan zichzelf
waar ze mee aan de slag willen gaan.

Winnen? Gratis Workshop!

HELP
ons de olievlek van

,

vriendelijkheid
positiviteit en inspiratie te
vergoten

Geef gelukzoekers een

LIKE via:

Wil je ook met je collega’s aan de slag?
Op dinsdag 16 mei geef ik gratis de workshop “Geluk werkt”
Schrijf me waarom je wilt dat ik naar jouw bedrijf/afdeling
kom. Bij meerdere geïnteresseerden zal ik loten.

Gelukzoekers komt naar
Eindhoven!!
Wilde je altijd al graag een lezing of
workshop meemaken, maar is Overijse
te ver? Als Eindhoven voor jou
dichterbij is dan ben je van harte
uitgenodigd in de Openbare
Bibliotheek van Eindhoven op
maandag 13 maart. tijdens De
Geluksweek Meer info en opgeven
via: www.bibliotheekeindhoven.nl

Mooie nieuwe namen
voor de dagen van de
week:
Kalmaandag
Dansdag
Wensdag
Wonderdag
Wijdag
Schaterdag
Zindag

Wil je ook de nieuwsbrief
ontvangen/niet meer
ontvangen? Stuur een mailtje
naar
gelukzoekers@outlook.com

De tip van deze editie van

FEEL-GOOD-BOOK is van
uit Vleuten

“Honululu King” van
Anne Gine Goemans
Dit boek is
van begin tot
einde boeiend.
Geschreven
vanuit het
perspectief
van een
Indische man
die een groot
geheim met
zich
meedraagt.
Schitterend!!

Lars van der Werf

Nog
twee
kansen
om er bij
te zijn
voor we
het Crea
Cafe
weer sluiten voor de zomer. Woensdag
15 maart en dinsdag 4 april.

Proficiat Peter Bary!

Inspirerend

Geef ze een pluim en
mensen krijgen vleugels

Monique van Tussenbroek

Wat de zon
en de wind
wat het land
en de zee doen
doe jij met mij
met alleen maar
een zoen

TEDtalk filmpje:

Wanneer je een GEWELDIG boek wilt lezen over
Geluk, kies dan “De voorsprong van Geluk” van
Shawn Achor. Deze schrijver is ook een meesterverteller. Geniet van het
verhaal over Geluk en
over het veranderen
van je mindset in dit
Ted Talk Filmpje

Najaar 2015 interviewde ik voor deze nieuwsbrief Peter Bary over het
tweejaarlijks evenement Melo Velo, waar hij de kartrekker is. Inmiddels
kunnen we terugkijken op een heel geslaagde editie van
Melo Velo, waar we met de Gelukschenkerij veel fietsers blij hebben gemaakt met levende muziek, thee/thee, spreuken en zelfgehaakte hartjes.
Via deze weg willen we Peter Bary van harte feliciteren met zijn nieuwe
job als directeur van Museum M in Leuven.

