
Get inspired
 Al 25 jaar met het oog op de toekomst

4  J U N I  2 0 1 5



25 jaar nauwkeurig
Dorothée Loorbach presenteert:

Prof. dr. Herman Wijffels was onder 

andere voorzitter van de hoofddirectie 

van Rabobank, kabinetsformateur en 

voorzitter van de SER. Momenteel 

is hij hoogleraar Maatschappelijke 

Verandering. Hij pleit voor een nieuw 

bewustzijnsniveau waarbij de economie 

ten dienste staat van mensen. Waarbij 

bedrijven worden beoordeeld op wat ze 

bijdragen aan de samenleving en het 

geluk van gewone mensen.
“EEN MOOIERE EN 
BETERE WERELD IS EEN 
REALISTISCHE OPTIE.”

“VERHALEN 
VERTEL JE 
HET BEST IN 
HET ECHT.”

Prof. dr. Herman Wijffels
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In 25 jaar tijd heeft Ter Hoek zich onmisbaar gemaakt.  

De honger naar kennis en grensverleggende innovatie is nog 

steeds onstilbaar en dat zal zo blijven zolang Ter Hoek bestaat.

Wij hadden niet kunnen bestaan zonder het hechte team  

en onze relaties die we gedurende de jaren hebben opgebouwd. 

Wij danken onze klanten, relaties en natuurlijk het team en 

nodigen u daarom graag uit voor een inspirerende middag. 

Op naar de toekomst!



WANNEER Donderdag 4 juni 2015

WAAR  Bedrijfspand Ter Hoek aan de Propaanstraat 1 in Rijssen

PROGRAMMA

15.00 UUR  Ontvangst

15.30 UUR   - Opening programma door Dorothée Loorbach 

 -  Interview met Gerrit ter Hoek over het verleden,  

het heden en de toekomst

   - Inspirerende bijdrage van prof. dr. Herman Wijffels  

 - Verrassende afsluiting!

16.30 UUR   Informele borrel met een hapje en drankje en de 

mogelijkheid om het bedrijf te bekijken

18.00 UUR  Einde jubileum

AANMELDEN

Wilt u dit jubileum bijwonen, meld u dan hier aan.

MEER INFORMATIE

E info@terhoekvonkerosie.nl

T 0548 - 54 08 07

http://www.vsensa.nl/terhoek.html


Propaanstraat 1
7463 PN  Rijssen
 
 

T 0548 - 54 08 07
F 0548 - 54 09 39

E info@terhoekvonkerosie.nl
I  www.terhoekvonkerosie.nl


