Beste vrienden en sympathisanten van de C-Bikers,
Fietsen – steunen – meedoen – joggen - genieten – wandelen – luisteren – erbijzijn.
Dit alles was ‘De 1000 km van de C-bikers voor Kom Op Tegen Kanker 2015’. De ingezamelde
som van meer dan 32 999 EUR was duizelingwekkend, de mooie herinnering leeft door.
Helaas… ongetwijfeld ken ook jij vrienden, familieleden of naasten die vandaag vechten
tegen deze vreselijke ziekte.
Daarom gaan de C-bikers er dit jaar weer even energiek tegenaan. Drie teams zullen
deelnemen aan een fietstocht van 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker (van 5 tot 8 mei).
3 teams fietsers betekent 15.000 euro verzamelen voor het goede doel. Dit kunnen we niet
alleen. Hiervoor doen we graag een warme oproep voor jullie steun.
Giften kunnen rechtstreeks overgeschreven worden naar
Rekeningnummer
BE14 7331 9999 9983
Naam
Kom op tegen kanker
Mededeling
C-Bikers + nr 170-118-697 + ‘GIFT’
De vermelding onderaan de overschrijving is belangrijk. Giften vanaf 40 € geven recht op
een fiscaal attest, dat je rechtstreeks van Kom op tegen Kanker krijgt.
Maar er is meer…
Ook dit jaar zullen we hard moeten trainen voor de 1000km. Ondertussen weten we meer
dan ooit dat steunen-meedoen-luisteren- erbijzijn minstens even belangrijk is. Daarom
nodigen we je samen met je kinderen uit op een sportieve en gezellige C-sport-babbel-BBQdag op zondag 17 april op Braxgata in Boom.
Programma :
10u00: fietsers 100 km verzamelen aan clubhuis Braxgata
12u00: fietsers 50 km verzamelen aan Clubhuis Braxgata
12u00: joggers (10 km) en wandelaars verzamelen aan Clubhuis
14u00: iedereen is terug (gelegenheid tot douchen)
15u30: uitgebreid aperitieven en barbecuen

Schrijf je in ( per deelnemer) via deze doodle http://doodle.com/poll/h6bp494dntu2wvp8
voor 5 april en stort 50 euro pp op een speciaal geopende rekening
Rek. Nr BE19 3770 6372 6512 op naam van Katrien Verkinderen /C-Bikers. In dit bedrag zit
apero, bbq en drankforfait inbegrepen. De eventuele winst van dit event gaat naar Kom Op
tegen Kanker.
Kanker is een vreselijke ziekte, maar samen fietsen – steunen – meedoen – joggen - genieten
– wandelen – luisteren – erbijzijn maakt het wellicht net iets draaglijker voor iedereen.
Tot snel,

C-team
Tom Van den Heuvel- Eddy Vercammen - Lucas Van den Heuvel- Philip Goris- Jan De
Maeyer- Raf Lodewyckx – Erik Van den Eynden - Tinne Deblieck – Steven Mestdagh – Jan
Marckx - Marc Coppens – Paul Maes – Rob Bouman – Jo Merckx – Filip Van der Gucht – Kristof
De Gendt – Anton de Haan – Peter Van Oevelen – Bart Vangramberen – Michel
Vandenbroucke – Veerle Marckx – Patrick Van de Walle – Kristin Delforge
P.S. Ken je de C-bikers nog niet? Ontdek in dit filmpje hoe ze ontstaan zijn.

