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Succesvolle netwerkbijeenkomst met Arnold Vanderleyde
Nieuwe leden Club van 100
Agenda
Lid Club van 100 H. Ketting aan het woord

Fighting for succes - Arnold Vanderlyde te gast bij de Club van 100!
Het was volle bak afgelopen 9 november in het Leontienhuis. Vijftig leden en genodigden kwamen naar
Zevenhuizen om naar het inspirerende verhaal van oud-bokser Arnold Vanderlyde te luisteren. Het thema van
de avond: fighting for succes.
De insteek van Arnolds verhaal is dat het belangrijk is je gedachten te sturen. Denk in een ‘winning mood’ in
plaats van in een ‘knock down’. Dat is volgens hem de beste manier om je doelen te bereiken. Centraal
daarbij staat: wie ben ik en wie wil ik zijn? Een instelling die goed past bij het Leontienhuis. Mooi aan de
woorden van Arnold was, dat het Leontienhuis de hele avond de rode draad was in zijn verhaal.
Na de presentatie hebben we met z’n allen nog lekker nagepraat met Arnold onder het genot van een hapje,
drankje en frisje. Dit resulteerde in vier nieuwe leden voor de Club van 100 en daar zijn we ontzettend blij
mee!
Het volgende evenement voor de Club van 100 staat alweer gepland.
Op 6 januari luiden we het nieuwe jaar in tijdens de Zesdaagse in de Rotterdamse Ahoy. De uitnodiging voor
de Club van 100-leden en hun partner is al verstuurd! Mocht u deze uitnodiging gemist hebben mail dan
alsnog Guido@leontienhuis.nl
Prettige feestdagen, fijne jaarwisseling en tot 6 januari.
Met hartelijke groet,
Guido Hoffman

Nieuwe leden voor Club van 100
Om de ingezette lijn van het Leontienhuis te kunnen voortzetten, is het waarborgen van de continuïteit van
groot belang. Een van de initiatieven om inkomsten te genereren is de Club van 100. We zijn dan ook erg blij
met onze nieuwe leden: Familie P Keller, Bakker Bouw bv, Langestraat Verhuur en Service bv, EQ Fit, Edwin
den Ouden, Mahler Vastgoedontwikkeling BV, Van Leeuwen Makelaardij en Inducoat

AGENDA

6 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie tijdens de Wielerzesdaagse in Ahoy. Aanvang 18.00 uur
22 maart 2018 (onder voorbehoud) Lezing Krijn Brons.
11 juni 2018 Charity Ride

Hans Ketting aan het woord: It’s all about people!
KH Chemicals is een internationale handelsonderneming in chemische grondstoffen.
Sinds de oprichting in 1994 is KH wereldwijd actief in meer dan 90 landen. Aanvankelijk lag de nadruk van de
handel op de export buiten Europa. De laatste jaren is er nadrukkelijk gekozen voor de distributie van
chemische grondstoffen binnen Europa. Hieronder verstaan wij de levering naar de eindgebruiker van
chemicaliën. We bedienen een groot aantal industrieën, zoals de lak- en verfindustrie, kunstharsindustrie en
PVC-verwerkende industrie. Het productenpakket bestaat uit oplosmiddelen, acrylaten en weekmakers in
diverse verpakkingen. Bovendien is KH Chemicals gespecialiseerd in bulkzendingen die per tankwagen
worden aangeleverd. Vaste klanten over de hele wereld maken gebruik van onze diensten.
Naast het hoofdkantoor in Zwijndrecht, heeft KH Chemicals kantoren in Moskou, Kiev, Shanghai en Dubai.
Met het onlangs geopende kantoor in New York heeft het een globale dekking. Directeur Hans Ketting:
“Hierdoor kunnen wij nog effectiever inspelen op de steeds sneller veranderende wereldmarkt. De dynamiek
van de internationale handel is merkbaar door de hele organisatie.”
Dagelijks staat een team van 45 enthousiaste en ervaren collega’s klaar om wereldwijd op vraag en aanbod in
te spelen. Het persoonlijk contact met al onze business partners is voor ons heel belangrijk. “Niet voor niets is
ons motto al jarenlang: It’s all about people!,” aldus Hans.
Goede doelen
Om die reden hecht KH Chemicals waarde aan het steunen van diverse goede doelen. Hans: “Het
Leontienhuis werkt aanvullend op de bestaande zorg, maar is vooral een veilige plek waar degenen met een
eetstoornis rust, een luisterend oor, structuur en ruimte vinden om door te kunnen vechten tégen de
eetstoornis. Het Leontienhuis is er ook voor ouders en andere naasten, want een eetstoornis heb je niet
alleen, het hele gezin lijdt eraan. Dit mooie initiatief steunen wij dan ook van harte!”
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