
U
itn

o
d
ig
in
g

Lustrum
150 jaar
Tesselschade

ontw
erp | B

allast Vorm
geving



Lisa Loeb, cabaretier en ‘slimste mens’, is 
voorzitter. Zij geeft ook een optreden.

Houda Loukili, voormalig Nederlands 
kampioen kickboksen, spreekt over omgaan 
met tegenslagen en hoe je het beste uit jezelf 
kunt halen.

Nancy Poleon, eigenares van Branded 
Personalities, komt uit de muziek- en 
filmindustrie. Zij vertelt over hoe vrouwen hun 
zichtbaarheid kunnen vergroten, en pleit voor 
‘Rock -’n -Roll Branding’ die wij kunnen leren 
van muzikanten. 

Marry de Gaay Fortman is topadvocaat-
partner bij Houthoff, expert op het gebied 
van bestuur en toezicht, commissaris bij De 
Nederlandsche Bank en oud-commissaris 
bij de KLM. In de Volkskrant-lijst van de 200 
meest invloedrijke mensen in Nederland staat 
zij op plek 10. Op basis van ervaringen als 
vrouw aan de top in een mannenwereld, deelt 
Marry haar inzichten over hoe wij verbinding 
kunnen zoeken om succesvoller, slagvaardiger 
en innovatiever te worden. 

Aansluitend tijdens de lunch is er 
mogelijkheid tot netwerken.

Lustrumviering 150 jaar Tesselschade
Zaterdag 23 april

Slot Zeist | Zinzendorflaan 1 | 3703 CE Zeist

Ontvangst vanaf: 9.30 uur
Welkom voorzitter: 10.00 uur
Inspirerende sprekers: 10.05 tot 12.30 uur
Netwerk lunch: 12.45 tot 14.00 uur

RSVP voor 31 maart 
per mail aan lustrum@tesselschade.nl 

of schriftelijk naar Meester Beelpark 18, 6716 EW Ede, 
onder vermelding van ‘Ochtend’ + afdeling

 

De inspiratie-ochtend ter gelegenheid van 
ons 150-jarig bestaan heeft als thema:  

‘De macht en kracht van vrouwen’

M
arr

y d
e Gaay Fortman

Houda Loukili

Li
sa

 L
oe

b 
| f

ot
o:

 A
nn

e v
an

 Zantwijk

Nancy Poleon

Het bestuur van Tesselschade heeft 

het genoegen u uit te nodigen 

voor een inspiratie-ochtend en lunch, 

ter gelegenheid van het 150-jarig 

bestaan. Hiermee willen wij 

laten zien dat we trots zijn op 

u als Tesselschade- student en 

studentenbegeleider, en willen 

we ook introducees kennis laten 

maken met onze vereniging. 
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