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Samen trappen  
tegen kanker

Wij doen mee!
 
De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is een fietsvierdaagse die elk jaar in het 
hemelvaartweekend plaatsvindt. Elk team legt 8 etappes van 125 km af en zamelt daarvoor 
minstens 5000 euro in. De  netto-opbrengst van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker gaat 
integraal naar wetenschappelijk onderzoek.
 
In 2016 zamelden bijna 4000 fietsers in 702 teams 3.510.000 euro in. Een gigantisch  
hart onder de riem voor kankerpatiënten. In 2017 willen we richting 4 miljoen euro. De  
netto-opbrengst van de achtste editie gaat integraal naar klinisch onderzoek  

(d.i. onderzoek waarbij behandelingen of geneesmiddelen worden getest 
bij patiënten) dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling 

van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse 
is bij de industrie. Bijv. omdat er niet meteen een effect 

is op de verkoop (zoals bij onderzoek naar nieuwe 
bestralingsstrategieën door het aanpassen van de 

frequentie en/of intensiteit van de bestraling, 
waarvoor niet direct nieuwe toestellen nodig 

zijn). Of bij onderzoek naar de behandeling 
van zeldzame kankers, waar het aantal 
patiënten vaak te klein is om commercieel 
interessant te zijn. Zoals elk jaar steunt de 
1000 km dus onderzoek dat als doel heeft de 
overlevingskansen en de levenskwaliteit van 
de patiënt te verbeteren.
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Wij fietsen ook mee!
Help ons om de 5000 euro startgeld bij  
elkaar te krijgen.

Steun het kankeronderzoek.

www.1000km.be

Zat. 29 oktober    MOSSELFESTIJN   met wtc BLIJF FIT
Ook onze fietsclub neemt in 2017 deel aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Als actie om onze 5.000 €
startgeld in te zamelen, houden wij een mosselfestijn. Smul mee en steun het wetenschappelijk kankeronderzoek!

Praktische info:
Mosselen à volonté of een koude schotel met kip, geserveerd met brood of frieten

Waar ? Basisschool De Droomballon, Gyselstraat 35, 9100 Nieuwkerken

Wanneer ? Zaterdag 29 oktober 2016, vanaf 17u tot 21u30

Wie ? Alle leden van Blijf Fit, vrienden, kennissen, familie en sympathisanten

Volwassenen 20 euro; kinderen onder de 12 jaar 12 euro; kinderen onder de 7 jaar een smulbox à 6 euro

Graag voorinschrijven voor 25 oktober met vermelding mosselen/koude schotel,  brood/frieten èn
voorkeuruur. Storten op clubrekening BE85 9793 3725 9406

Info bij Astère (0477 98 16 15) of Bert (0478 21 83 22)

Ook een gift storten kan
Wil je de actie van Kom op tegen Kanker en meteen onze 1000 km rechtstreeks steunen met een gift ? Dat kan op het
1000 km-rekeningnummer BE14 7331 9999 9983, waarbij zeker als mededeling dient vermeld "170169041 GIFT".
Voor een storting vanaf 40€ ontvang je van Kom op tegen Kanker begin 2017 een fiscaal attest.

Iedereen alvast van harte bedankt!!
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