TIJDENS HET HEMELVAARTWEEKEND

De 1000 km voor Kom op tegen Kanker
is een fietsvierdaagse die elk jaar
plaatsvindt in het hemelvaartweekend.
Dan fietsen honderden fietsteams
vanuit gaststad Mechelen langs
prachtige wegen door alle Vlaamse
provincies. En dat allemaal ten
voordele van de strijd tegen kanker.
Om te kunnen deelnemen aan de
1000 km zamelt elk fietsteam minstens
5500 euro startgeld in. Zo steken de
fietsers kankerpatiënten een gigantisch
hart onder de riem én geven ze het
kankeronderzoek een enorme boost.

Dat is nodig, want elk jaar horen
40.000 Vlamingen dat ze kanker hebben.
Hoewel kanker steeds beter kan worden
behandeld, overleeft een op de drie de
ziekte niet. Wie kanker wel overleeft,
ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.
Daarom springen de fietsers van de
1000 km en Kom op tegen Kanker bij.
Wij investeren de netto-opbrengst van
de 1000 km in onderzoek dat een directe
meerwaarde heeft voor het welzijn van de
patiënt én waarbij de financiële nood het
hoogst is. Zo maken we dus voor heel wat
kankerpatiënten rechtstreeks het verschil.

Steun ons via de1000km.be
#de1000km
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Wij trappen mee!
Help ons om ons startgeld
bij elkaar te krijgen.

Gin Verkoop:
Tijdens het Hemelvaartweekend fiets ik voor de eerste keer mee met de 1000km voor Kom op tegen Kanker!
Om het benodigde bedrag in te zamelen, organiseer ik een ginverkoop. Toepasselijk is hierbij gekozen voor
“Kuitenbijter” Gin. Dit is een kruidige micro batch gin die na zijn destillatie op smaak gebracht werd door middel van
slow dripping, een extractieproces waarbij een selectie van kruiden enkel hun fijnste smaken afgeven aan het
destillaat. Dit alles mooi verpakt samen met 2 flesjes Fever-Tree indian Tonic

Praktische info:
Prijs voor dit lekkers: €45/pakket
Bestellen kan tot 31/08/2021
via email: mva.52.11.kotk@gmail.com
Via telefoon: 0486/413883
Betalen kan via overschrijving op rekening nummer: BE90 9731 0476 9532
Graag hierbij ook uw naam en het aantal paketten vermelden

Of stort een gift:
Wil je wij liever rechtstreeks steunen met een gift? Scan dan onderstaande QR-code en doe een gift via mijn
teampagina. Liever overschrijven? Dat kan op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983
met als mededeling: Gift 350016972 .
Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest!

HIER QR-CODE
25MM X 25MM

Scan de QR-code en doe een gift
via onze persoonlijke teampagina!

Een actie in het kader van
de1000km.be | #de1000km
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