
Waar wordt jij gelukkig van? 
Hierop zullen zeer uiteenlopende antwoorden worden verkregen. En dat is maar 
goed ook. Wanneer we allemaal hetzelfde na zouden streven om gelukkig te 
worden was er weer een heel gevecht  
 

 
De één wordt gelukkig van een bosje bloemen, de ander van een schouderklopje van de juiste 
persoon en weer een ander wanneer hij een Ferrari op de oprit heeft staan. Nou als ik op dat 
laatste moet wachten wordt ik nooit gelukkig, want dat laat de portemonnee nog even niet toe 
. Maar gelukkig hoef ik daar niet op te wachten. Ikzelf kan erg gelukkig worden wanneer ik 
door mijn behandelingen iemand weer beter de deur uit krijg dan hoe ze binnen kwamen. Nog 
gelukkiger wordt ik wanneer daardoor soms ‘kleine wondertjes’ gebeuren, want die zijn er. Ik 
wordt vooral gelukkig van hele gewone dingen. Net zoals Saskia en Serge vroeger zongen; ‘het 
zijn de kleine dingen die het doen’ of Gerard Cox met zijn lied ‘Toen was geluk heel gewoon’  
 

Buiten huilt de wind om 't huis 

Maar de kachel staat te snorren op vier 
Er hangt een lapje voor de brievenbus 

En in de tochtigste kieren zit papier 
We waren heel erg arm en niemand hield van ons 

Maar we hadden thee en nog geen TV 

Maar wel radio en lange vingers. 

 
 
We hadden vroeger ook een serie met die 
naam waarin het ook allemaal ging over ‘de 
kleine dingen’. 
Het gaat ook om tevredenheid. Tevreden met 
wat we hebben. Mensen die met weinig 
tevreden (kunnen) zijn, zijn vaak gelukkige 
mensen. Helaas lijkt het of we steeds minder 
snel tevreden zijn. We willen meer, beter, 
verder…. Zo worden we eigenlijk ook een 
beetje opgevoed. Op school moeten we 
presteren, goede cijfers halen om later een 
goede baan te kunnen krijgen. We worden 
daardoor heel prestatiegericht. En ja, wanneer 
je presteert kan je daar heel gelukkig van 
worden, net zoals als ik beschreef met mijn 
werk als therapeut. Maar wat als dat presteren niet zo goed lukt. Dan zal je je geluk toch ergens 
anders in moeten vinden. Geluk vinden kan je leren. Weer leren tevreden te zijn met kleine(re) 
dingen. Wees blij en tevreden met wie je bent en wat je hebt. Dat is al een aardige start.  
Over het algemeen ben ik een heel gelukkig mens. Ik heb een dak boven mijn hoofd, heb 
voldoende eten en drinken EN…….. ik heb een man, Piet, die geweldig voor me kookt, voor me 
zorgt als ik ziek ben, met wie ik lief en leed kan en mag delen. Wat wil je nog meer? 



Ja, nu ik het toch over mijn man 
Piet Vet heb, wil ik u daar iets 
meer over vertellen. Het blijkt 
namelijk dat hij niet alleen 
geluk aan mij brengt, maar aan 
vele anderen met zijn grappen 
en grollen. Piet is één van de 
‘geluksbrengers’ van Koog aan 
de Zaan. Ja, ja, wat een titel hè! 
Hoe komt hij aan die titel? 
Sarah, één van onze trouwe 
leden van Fitnesscentrum 
Unique, heeft hem hiervoor 
benaderd. Zij is bezig met een 
project ‘Gelukkig Zaans’. De 
vraag is ‘wat maakt de mensen 

gelukkig?’ Bestaan er geluksbrengers? Wat doen deze mensen waardoor ze geluk brengen? 
kunnen we van hen leren? Naast Piet zijn er meerdere ‘Geluksbrengers’. Meer vind je hierover 
op www.gelukkigzaans.nl  
 
Wie zijn de geluksbrengers van Koog aan de Zaan en wat is hun boodschap? Woensdagmiddag 
4 april 2018 om 15 uur wordt de buitenexpo geopend. Aan de witte wand van de Albert Heijn in 
Koog aan de Zaan worden zes portretten onthuld. Hun verhaal kun je nalezen op 
www.gelukkigzaans.nl .  Word jij ook gelukkig van hun boodschap? En wellicht geïnspireerd om 
iets van hen over te nemen? We horen het graag! Stuur je reactie naar info@gelukkigzaans.nl. 
Van de opening op 4 april gaan we een klein feestje maken. Leuk als jij er ook bij bent! 
 
Locatie  

albert heijn koog aan de zaan  
Verzetstraat 10 
Koog aan de Zaan, 
1541 HB 
Nederland 

Tijd:  
15:00 – 16:00  

 
Website: www.gelukkigzaans.nl  
 
KOMT U OOK? 
Inschrijven kunt u via 
https://www.gelukkigzaans.nl/event/opening-
buitenexpo-ah-koog-aan-zaan/ 
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