Verkoop geschenkartikelen tvv
Kom op tegen Kanker
De feestdagen zullen dit jaar ongetwijfeld anders verlopen dan we gewoon zijn.
Dit betekent niet dat we totaal niet kunnen feestvieren of via een geschenk
kunnen tonen dat we aan elkaar denken.
We helpen jullie graag aan een leuk, lekker of origineel cadeau.
Wat dacht je van de handgemaakte klokjes, sleutelhangers, kapstokken of
oorbellen gemaakt van fietsonderdelen?
Of heb je liever een lekkere versnapering?
Koop het voor je naaste, of stiekem voor jezelf en steun hiermee Kom op tegen
Kanker.
Zo maken we er samen toch nog een mooie en warme najaarsperiode van.
Hartelijke dank
Team MaARTen

Bestel in 4 eenvoudige stappen
1. Maak uw keuze op de achterzijde van deze folder
2. Geeft uw bestelling ten laatste 02/11/20 door via de
antwoordstrook of via maarten1000km@hotmail.com
3. Schrijf het juiste bedrag ten laatste 02/11/20 over op
BE87 7360 6939 6894 (op naam van Maarten Maes)
met vermelding van ‘Bestelling KOTK uw voornaam en naam’
4. Haal uw bestelling af van 20/11 tem 24/11 tussen 10u00 – 20u00
Pater Damiaanstraat 24 – 2520 Oelegem
of na afspraak via maarten1000km@hotmail.com 0497/37.84.41

Neem ook een kijkje op
www.de1000km.be
V.U Maarten Maes – Pater Damiaanstraat 24 2520 Oelegem
Verboden op de openbare weg te gooien.

Cava Sierra Salinas
Brut: € 9,50

Rode wijn
2019 Solatio IGP
d’Oc: € 7,00

Rose wijn
2019 Solatio, IGP
d’Oc: € 7,00

Witte wijn
2019 Solatio, IGP
Gascogne: € 7,00

Unieke wandklok 16cm
diameter: € 25,00

Sleutelhanger: € 3,00

Kapstok van oude
fietswielen: € 5,00

Oorbellen:
€ 5,00

10 wenskaarten zonder
tekst + omslag: € 10,00

Caluwé Pralines in
geschenkverpakking 237g:
€ 10,00

Caluwé Chocoladetruffels
200g: € 6,00

Naam: ______________________________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________________
Tel: ______________________________ Mail: _____________________________________________________
Cava: ___ X € 9,50
Klokje: ___ x € 25,00

Rode wijn: ___ x € 7,00
Sleutelhanger: ___ x € 3,00

Wenskaartjes: ___ x € 10,00

Pralines: ___ x € 10,00

Rose wijn: ___ x € 7,00
Kapstok: ___ x € 5,00

Witte wijn: ___ x € 7,00
Oorbellen: ___ x € 5,00

Chocoladetruffels: ___ x € 6,00

TOTAAL: € _______

