Kom jij samen met De Formidabele Forellen ook op tegen Kanker ?
Naar jaarlijkse traditie zullen wij tijdens het verlengde Hemelvaartweekend van 26-29 mei
2022 met twee teams deelnemen aan de 1000km ten voordele van Kom Op Tegen
Kanker.
Wij zijn ‘De Formidabele Forellen’, een hechte vriendengroep, die gevormd werd tijdens
de vele Kazou-jeugdvakanties. Onze naam doet enkelen onder ons terug denken aan
formidabele weekends in de Ardennen, waarbij het vissen, grillen en smullen van forellen
een niet te ontbreken activiteit is.
Wandelen, fietsen, leven als Vlaamse Bourgondiërs,… dat is wat ons bindt.
Onze deelname aan de 1000km tvv Kom Op Tegen Kanker is niet vrijblijvend. Door
diverse acties zullen we de eerstvolgende maanden fondsen verzamelen om aan de start
te kunnen komen van dit prachtig wielerevenement. Belangrijker is dat wij dankzij onze
deelname het kankeronderzoek rechtstreeks financieel ondersteunen.

Kom jij ook Op Tegen Kanker ?
Wil jij ons steunen en ons op weg zetten naar de 1000 km ? Dit kan !

‘De Formidabele Forellen’ organiseren dit najaar een unieke
‘Champagne’ verkoop t.v.v. Kom Op Tegen Kanker
Wij hebben voor u een onweerstaanbaar aanbod ...

Champagne ‘Cuvée de Réserve Brut’
Chardonnay 66% - Pinot Noir 17% - Pinot Meunier 17%

Wij kunnen deze champagne aanbieden tegen een zeer interessante prijs
dank zij de steun van

Champagne-huis ‘Veuve J. Lanaud’,
https://www.champagne-veuve-lanaud.com/en/index.php
tegen de prijs van 24,5€ per fles of 132€ per doos van 6 flessen
Een bubbelfeestje op komst ? Een formidabel geschenk voor Kerst of Nieuwjaar ?
Aarzel niet en bestel ! Onze actie loopt tot en met 1 december 2021.
Bestellen kan via volgende link ( ook bereikbaar via onze facebook pagina )
BESTELFORMULIER (KLIK HIER) of https://forms.gle/bkABD1suiUgPeWAH8

Afhalen kan vanaf 15 december 2021 (of na afspraak) in:
•
•
•
•

Opwijk, bij Familie Vastenavondt-Vonck
Ramsdonk, bij Familie Vermuyten-De Gendt
Gooik, bij Familie Appelmans-Maris
Elewijt, bij Familie Bosmans-Vandenhoute

Adres en tijdstip voor afhaling zullen via aparte mail later meegedeeld worden.

