DE RODE SPAAK
FIETST OPNIEUW
In 2023 zullen wij opnieuw enthousiast klaarstaan aan de startlijn in Mechelen, dit met 4 ploegen. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 22 000.
Een meer dan aanzienlijk bedrag om bij elkaar te krijgen. Wij doen daarom (nogmaals) een beroep op uw medewerking. Dit kan door de aankoop
van onze producten (aan dezelfde prijs als de voorbije jaren!) of door een bedrag te storten dat fiscaal aftrekbaar is vanaf een storting van € 40.
Zo kost een gift van € 50 je maar € 27,50. Weet dat wij uw steun enorm waarderen! 1000 x dank!

Cuvée Saint Antoine Blanc
Côtes du Rhone AOP 2021

Cava Pupitre
Macabeo, Xarel·lo en Parellada

Grenache Blanc, Viognier en Marsanne
Een frisse en populaire Cava,
die de voorbije jaren zowel in
België als in het buitenland
bekroond werd.

Droge witte wijn met aroma’s
van rijp wit en geel fruit.
2021 is opnieuw zeer mooi
geslaagd en een tikkeltje
levendiger als vorig jaar.

6 flessen

€ 60

CAVA

WIT

Cuvée Saint Antoine,
Côtes du Rhone AOP 2021
Kruidige en soepele wijn,
boordevol rijp rood fruit.
2021 is elegant en evenwichtig.

ROOD

€ 50

Galler chocoladerepen
5 verschillende repen van 70 g.
Verfijnde recepten zonder bewaarmiddelen of palmolie, uitsluitend
opgebouwd rond natuurlijke grond- en
smaakstoffen.

5 repen

€ 10
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TRIO
GESCHENKDOOS

Bedank
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6 flessen
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Grenache, Syrah en een beetje Mourvèdre

€ 50

Bedank
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6 flessen
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Bedank

1 fles cava
1 fles witte wijn
1 fles rode wijn

U KAN ONS UITERAARD OOK STEUNEN D.M.V. EEN GIFT
Weinig tijd maar toch zin om te steunen? In enkele klikken kun je ons team al flink
vooruit helpen via een online

gift. Het bedrag kies je zelf.
http://www.1000km.be/team/de-rode-spaak

Overschrijven kan ook. Dat doe je op het rekeningnummer van
Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van
‘GIFT’ (belangrijk!) én
de code ( 170 110 680) Rode Spaak.
Die code is belangrijk, want alleen zo kunnen
we giften koppelen aan ons team.

GIFT

Vanaf 40 euro per jaar is
zo’n gift fiscaal aftrekbaar.

Bestellen kan tot 25 november. Levering voorzien vanaf 6 december. De wijn kan bijbesteld worden tot eind maart.

