
DE 1000 KM

Samen trappen 
tegen kanker

Hemelvaartweekend

Wij fi etsen mee! 
Help ons om ons startgeld 

bij elkaar te krijgen.

Steun ons via de1000km.be
#de1000kmV.
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De 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker

Het hemelvaart
weekend is traditioneel 
het 1000kmweekend. 
Dan gespen we onze 

helm vast, klikken we de 
schoenen in de pedalen, 

en fietsen we vanuit 
gaststad Mechelen langs 
prachtige wegen door alle 

Vlaamse provincies. En 
dat allemaal ten voordele 
van de strijd tegen kanker. 

Elk fietsteam bestaat 
uit één tot acht fietsers. 
In totaal staan er acht 
etappes van 125 km op 

het programma, gespreid 
over vier dagen. Fietsers 
kunnen dus één of meer

dere etappes voor hun 
rekening nemen, of ervoor 
kiezen om de 1000 km vol
ledig af te leggen tijdens 
het hemelvaartweekend.

Om te kunnen deelnemen 
aan de 1000 km zamelen 
we minstens 5500 euro 
startgeld in. Zo geven 
we kankeronderzoek 
een enorme boost 

(zie hiernaast) én steken 
we kankerpatiënten 
een gigantisch hart 

onder de riem. 

Wat?
Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker. 

Vier dagen lang. Dat is de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. 

Meer weten?
Ben je benieuwd hoe de 1000 km er dit jaar zal uitzien en wil je op de hoogte blijven 

van de laatste nieuwtjes? Neem dan een kijkje op de1000km.be, schrijf je daar in 
voor de nieuwsbrief en volg Kom op tegen Kanker op Facebook en Instagram.

 #de1000km  /komoptegenkanker  /komop_tegenkanker

Hoe kun jij 
ons helpen?
Steun ons fietsteam 
met een gift. Vanaf 
40 euro per jaar is 
zo’n gift tot 45% 
fiscaal aftrekbaar. 
Zo kost een gift van 
40 euro jou maar 
22 euro, want je 
krijgt 18 euro terug. 

Of neem deel aan 
een van onze acties. 
Je vindt er meer info 
over op de achterkant 
van deze folder.

Waarom?
‘Je hebt kanker.’ Het verdict 

valt elk jaar voor meer 
dan 40.000 Vlamingen. 

Hoewel kanker steeds beter kan worden 
behandeld, overleeft één op de drie de 
ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, 

ondervindt vaak nog langdurige gevolgen. 

Om kankerpatiënten hogere overlevings
kansen en een betere levenskwaliteit 

tijdens en na de behandeling te bieden, 
blijft kankeronderzoek dus broodnodig. 

Daarom springen wij bij. Wij investeren 
de nettoopbrengst 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 kanker
patiënten rechtstreeks het verschil.

KotK-1000KM-2023-Infofolder-Persoonlijker-A5.indd   3-4KotK-1000KM-2023-Infofolder-Persoonlijker-A5.indd   3-4 24/05/2022   11:1724/05/2022   11:17


