Elk jaar krijgen jammer genoeg nog te veel mensen te

maken met kanker. Onderzoek naar nieuwe behandelingen
zijn dan ook nog steeds heel erg noodzakelijk. Daarom
dragen wij ook wij dit jaar weer ons steentje bij en nemen
wij deel aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Maar
dit kan natuurlijk niet zonder jullie hulp. Zo hopen we met
onze wijnverkoop minimaal €11.000 in te zamelen voor
onderzoek naar kankerbehandelingen.

WIJNVERKOOP TEN VOORDELE VAN KOTK
LEKKERE WIJN VAN CHÂTEAU FONTARÈCHE

• uit de Corbrieres streek in Zuid-Frankrijk
• beschikbaar in wit, rosé en rood
• €7,50 per ﬂes

Alvast bedankt van alle
teamleden van
De Volhouder Wint!

Hoe bestellen?
1) Via e-mail
1) Stuur een e-mail naar devolhouderwint@gmail.com met vermelding van:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Mededeling van het aantal ﬂessen wit, rosé en rood dat je wil bestellen
• AQaalpunt (Varendonk, Westerlo, Herentals en Neeroeteren)
2) Schrijf het bedrag (€7,50 x het aantal bestelde ﬂessen) over op “De volhouder wint”,
BE66 7360 7533 7843 met vermelding van jouw naam, straatnaam en huisnummer.
2) Via inschrijvingsstrook
1) Bezorg onderstaande strook ingevuld op De volhouder wint, Grote Steenweg 33,
2431 Varendonk.
2) Schrijf het bedrag (€7,50 x het aantal bestelde ﬂessen) over op “De volhouder wint”,
BE66 7360 7533 7843 met vermelding van jouw naam, straatnaam en huisnummer.
Opgelet! Bestellen kan tot en met 30 november 2021.
AQaalpunten:
Varendonk

Westerlo

Grote Steenweg 33, Arthur Sterckxstraat 28,
2431 Laakdal
2260 Westerlo

Herentals

Neeroeteren

Stapkens 10,
2200 Herentals

Waterlozeweg 100/1,
3680 Neeroeteren

AQaalmoment:
De eerste twee weekends van december.
De concrete data en aQaaluren ontvang je na inschrijving.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Aantal ﬂessen wit
Aantal ﬂessen rosé
Aantal ﬂessen rood
AQaalpunt

Varendonk

Westerlo

Herentals

Neeroeteren

Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor deze wijnactie. Na de actie worden alle gegevens verwijderd

