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DILBEEK / TERNAT - Ferro Fiore
gaat er opnieuw voor in 2015

Sinds 2012 neemt het team Ferro Fiore deel aan de 1.000km ten voordele van
Kom op tegen Kanker. Ferro (ijzeren) Fiore (bloem) staat symbool voor meter
Bertha, de motivatie voor initiatiefneemster en groepslesgeefster Elisabeth De
Kinder. Meter Bertha overleed echter aan leukemie op 5 november 2013.
Kanker blijft een moeilijke, emotionele strijd en het kankeronderzoek uiterst
belangrijk. Daarom gaat het team Ferro Fiore door en wil het team in 2015
tijdens het verlengde Hemelvaartweekend van 14 tem 17 mei deelnemen
en liefst met zo veel mogelijk ploegen.
In 2014 verschenen er 4 teams aan de start en de ambitie van het team
Ferro Fiore is om dit te verdubbelen. Per team moet er echter €5.000
ingezameld worden, wat neerkomt op een totaalbedrag van €40.000 dat
ingezameld moet worden. Er loopt reeds een Cava verkoop (zie hieronder)
en ons eerste evenement wordt dit weekend georganiseerd. Iedereen is
van harte welkom om van een lekkere spaghetti te komen smullen in
Kruikenburg en zo ons goede doel steunen.
Past het je niet dit weekend dan nodigen we je graag uit op onze komende
events!
Activiteiten:
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• Cava verkoop (10 € voor 1 fles, 50 € voor 6 flessen. Bestellen via mail aan
ferrofiore@outlook.com)
• Spaghettifestijn op zaterdag 6 december vanaf 17u in zaal Kruikenburg
Ternat
• Groepslessen voor KOTK bij Waer Waters tijdens het weekend van
zaterdag 27 en zondag 28 december (toegankelijk voor iedereen!)
• Sportevenement in Waer Waters op zaterdag 31 januari
• Pannenkoekenverkoop op 15 februari
• Fietsen en Wandelen vanuit Waer Waters op 29 maart
• Galadiner in salons de Waerboom op 24 april
Doe je liever een gift, dat kan, mits storting op het rekeningnummer BE14
7331 9999 9983 (BIC: KREDBEBB) van de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Vergeet niet de referentie: 170-060-497 te vermelden. Zo weet Ferro Fiore
dat je gestort hebt voor hun team. Wie 40 euro of meer stort, krijgt
automatisch een fiscaal attest via de Vlaamse Liga tegen Kanker.
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