
Een eetstoornis heeft  niets te maken met ijdelheid. Het is 
extreem serieus, levensbedreigend en het heeft  enorme impact 

op de omgeving. Dat onderschatten wij allemaal. 

Bij het Leontienhuis coachen we zowel de mensen met de 
eetstoornis als hun naasten. Persoonlijke aandacht is 

onmisbaar op weg naar herstel. Help het Leontienhuis helpen!

Kom in actie en fi ets mee tijdens de Leontien Charity Ride.

Kom in actie tegen 
eetstoornissen!

Leontien: “Ik 
was meer dood 

dan levend”



Fiets mee en kom in actie tegen eetstoornissen!
inventum.com/leontien-charity-ride

Uitnodiging 
deelname Charity Ride

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen wij 
vanuit Inventum graag ons steentje bijdragen. Want het veilige, 

vertrouwde gevoel dat wij mensen bieden gaat verder dan alleen onze 
producten. Daarom zijn wij ambassadeur van het Leontienhuis.  Dit is een 

stichting die mensen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waar ze 
kunnen werken aan een oplossing om zich weer gelukkig te voelen in hun 

eigen lichaam. Het Leontienhuis is volledig afhankelijk van donaties en 
gift en. Daarom organiseren wij samen met het Leontienhuis op 

donderdag 17 september 2020 de Charity Ride powered by Inventum.



Een exclusief Leontien Charity Ride 
2020 wielershirt.

Doe mee op 17 september 2020

Een lunch aan het begin van de middag en 
een BBQ aan het einde van de dag.

Hulp bij het werven van sponsoren 
door middel van communicatie materiaal.

Online hulp bij de training 
voor de wielertocht.

Motor- en medische  begeleiding 
gedurende de dag.

Een onvergetelijke beleving. Deelname aan 
deze tocht hee�  impact, omdat elke euro telt.

Het inschrijfgeld voor de Leontien Charity Ride 
bedraagt €100 p.p. en hiervoor krijg je:

Wij willen graag geld ophalen voor het Leontienhuis. Daarom vragen wij alle deelnemers om 
minimaal €100 p.p. op te halen als sponsorbedrag. 
De reiskosten en overige kosten zijn voor 
eigen rekening.

Vragen?
Neem dan contact op met Manon Veldkamp, Inventum: 030 247 84 36 of mail 
naar marketing@inventum.com. We zien je graag op 17 september 2020.

Meer weten over de fi etstocht?
inventum.com/leontien-charity-ride



Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

Het programma

Toespraak, uitleg Charity Ride, 
groepsindeling en lunch

Vertrek deelnemers 90 km
Vertrek deelnemers 60 km

Snackmoment

Verwachte aankomst 60 en 90 km

Aanvang borrel en BBQ

Een unieke 
beleving!

Afsluiting

10:30

11:45

12:15

12:45

14:00

15:00

16:00

16:00

18:30

ShirtsponsorenMediapartners

Hoofdsponsor & ambassadeur

Start en finish van de Charity Ride is bij het Leontienhuis 
Zuidplasweg 13, 2761 JK Zevenhuizen

Parkeerlocatie: parkeerterrein op de Alexanderbaan
Nely Gambonplein 1, 2761 EH, Zevenhuizen
Vanaf het parkeerterrein fietsen we naar het Leontienhuis en voor eventuele extra spullen is 
vervoer geregeld. Het is ongeveer 1.5 km fietsen naar het Leontienhuis.

11:00


