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.

Sinterklaasontbijt aan huis op 05/12
In 2022 is het (hopelijk) eindelijk zover! Met meer goesting dan ooit zal ik aan de start staan van de 1000km voor Kom
op tegen Kanker voor een uitdagend soloavontuur. Na 2 succesvolle edities van het Sinterklaasontbijt doen we er nog
een 3e bij op zondag 5 december 2021.

Praktische info:
Wat? Sinterklaasontbijt aan huis geleverd
Wanneer? Zondag 5 december, tussen 8u en 10u
Volwassenen: 15 euro; kinderen onder de 10 jaar: 10 euro; flesje cava 5 euro (20cl)
Bestellen via liesse26@hotmail.com of 0495193880

Steun Team Eyckmans & Kom op tegen Kanker!
Of stort een gift!
Wil je ons rechtstreeks steunen met een gift? Scan dan de QR-code hieronder en doe een gift via onze teampagina.
Liever overschrijven? Dat kan op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met als
mededeling onze teamcode ‘170-237-042 gift’. 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

HIER PERSO-FOTO 100MM X 90MM

