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NIEUWSBRIEF

Mooie resultaten in 2017
Charity Ride 11 september
Bijeenkomst 28 september met lezing P. Brust en Leontien
Bezoekers nemen cheque voor Leontienhuis in ontvangst
Een van de leden aan het woord
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Fieke Thijs en Wilma Heemsbergen

Mooie resultaten in 2017
Het Leontienhuis bestaat ruim 2 jaar. In de vorige nieuwsbrief meldden we al onze bezoekersaantallen van
2016 en schreven we over wat we zo al doen.
Waar zijn we nog meer trots op?
We hebben meer dan 125 vrijwilligers. We leren veel met en van elkaar.
We hebben vier vrijwilligers uit ‘eigen kweek’: Nancy, Marieke, Ciska (ervaringsdeskundigen) en Egbert
(ervaringsdeskundige partner). Ze kregen eerder hulp van het Leontienhuis en zijn nu zelf vrijwilliger.
Via het Werkplein van de gemeente Zuidplas hielpen Pim en Tristan als vrijwilliger in onze tuin. Deze
twee jongeren namen deel aan een re-integratietraject bij het Leontienhuis. Pim studeert nu aan de
kunstacademie en Tristan heeft een baan.
Onze ervaringsdeskundige vrijwilliger Yvette heeft in deeltijd haar diploma gehaald in de Sociaal
Pedagogische Hulpverlening na een 2-jarige stage in het Leontienhuis.
Amy en Floor deden hun afstudeeronderzoek in het Leontienhuis (resp. Toegepaste Psychologie en
Diëtetiek).
Noa en Daphne liepen een 2de -jaars stage Toegepaste Psychologie bij ons.
Er zijn inmiddels 3 onderzoeken afgerond van de universiteit Utrecht: Sociale Wetenschappen,
specialisatie Neuropsychologie, door Manja, Kim en Emily.
Manja Engel heeft hiermee zelfs de Peter G. Swanbornprijs voor beste scriptie Neuropsychologie in de
wacht gesleept.

AGENDA
11 september
Leontien Charity Ride. Dit jaar kunnen leden van de Club van 100 nog gratis meedoen aan dit supergave
evenement. Vanaf 2018 wordt de Charity Ride losgekoppeld van de Club van 100 en doen leden mee tegen
een gereduceerd tarief. Wil je nog medoen? Meld je dan snel aan via http://www.leontiencharityride.nl
28 september
De uitnodigingen voor de club van 100 bijeenkomst op 28 september zijn inmiddels verstuurd.
We hopen op uw komst en we verheugen ons erop nieuwe geinteresseerden te ontmoeten. Heeft u de
uitnodiging gemist? Laat het ons weten via Guido@Leontien.nl , dan sturen we hem graag nog een keer.
Pals Brust voormalig topman van C&A. houdt deze avond een lezing over circulaire maatschappelijk
verantwoorde textielproductie in Bangladesh. Leontien Zijlaard-van Moorsel vertelt haar eigen verhaal. De
avond wordt afgesloten met een borrel.
November 2017
(vooraankondiging ). De datum is nog niet bekend maar we willen u alvast op de hoogte brengen van een
bijeenkomst met Arnold van der Leyde, voormalig Nederlands topboxer. Hij gaat ons bijpraten over de

overeenkomsten tussen topsport en business.
Januari 2018
Bezoek Wielerzesdaagse. Gezellig met z’n allen een avond naar de Wielerzesdaagse in Ahoy, vooraf dineren
we in het echte Rotterdamse restaurant De Rustburcht!
Ik ga er van uit dat we met de Club van 100 een hele fraaie toekomst tegemoet gaan met veel nieuwe leden.
Hier wordt u als ondernemer ook wijzer van. Als u ideeën , vragen op- of aanmerkingen heeft hoor ik het
graag!

Bezoekers Marit en Marielle mochten het Leontienhuis vertegenwoordigen bij het Capels Senior Open
Golftoernooi. We hebben onze ervaringen in het Leontienhuis gedeeld en een cheque in ontvangst
mogen nemen. Dankbaar voor ieders steun en voor het Leontienhuis

Electro Cirkel steunt Club van 100 Leontienhuis
Electro Cirkel is al sinds de oprichting trouwe sponsor van het Leontienhuis. Het bedrijf is groothandel op
het gebied van hoogwaardige verlichtingsproducten en elektronische apparatuur. Rondom Calex, hun eigen
verlichtingsmerk, gebeurt momenteel veel leuks. In september zal er een campagne starten om de
naamsbekendheid bij consumenten te verhogen. Verwacht inspirerende beelden, leuke spotjes en vooral
veel sfeer!
Wat ook sfeervol en vooral heel gezellig is, is Leontien Ladies Ride & Run op zondag 10 september. Ook
voor dit evenement is het bedrijf een trotse partner. Electro Cirkel/Calex geeft deze week (26/8 – 01/9)
gratis startbewijzen weg op Facebook. Benieuwd wat je hiervoor moet doen? Neem dan een kijkje op

www.facebook.com/CalexHolland en doe mee aan deze actie!
De link met elektriciteit, lampen, fietsen en Leontien lijkt niet meteen duidelijk, maar niets is minder waar.
Eigenaren Rudolf en Angeniek hebben al jaren een warme vriendschap met Leontien en hebben haar
verhaal en dat van anderen van dichtbij meegemaakt. Mede daarom vinden ze het zo belangrijk om dit doel
te steunen.

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de
afzender te melden. Het Leontienhuis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Het Leontienhuis raadpleegt u www.leontienhuis.nl

FB/Leontienhuis @leontienhuis Leontienhuis

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de
afzender te melden. Het Leontienhuis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Het Leontienhuis raadpleegt u www.leontienhuis.nl

This email was sent to
<<Email Address>>

why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences
Leontienhuis · Zuidplasweg 13 · Zevenhuizen, MA 2761 JJ · Netherlands

