
Ons doelOns doel
6.000 km fietsen 

100 km lopen 
36.500 euro inzamelen  

KBC-Feniks4Life is een Grimbergs team 
dat haar steentje wil bijdragen in de strijd 

tegen kanker. In 2020 zal ze voor de  
8e keer deelnemen aan de 1000 km en  
voor de 3e keer aan de 100km-run voor  

Kom op tegen Kanker.

1.000km fietsen1.000km fietsen
21 mei tot 24 mei 2020
(hemelvaartweekend)

Iedereen welkom om te supporteren  
en voor een drankje,  

elke dag bij de aankomst in Mechelen. 

100km lopen 100km lopen 
22 maart 2020 
We doen opnieuw mee aan de  

100km-run voor Kom op tegen Kanker.
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Dank u om  
KBC-Feniks4Life te steunen

 
Bernard zal deze editie onze solorijder zijn 

in het internationale team!

Save the date 

Kaas- en wijnavondKaas- en wijnavond
14 maart 2020
Oracle bedrijfsrestaurant 

Medialaan 50/A in Vilvoorde 

WijndegustatieWijndegustatie
26 april 2020 (namiddag)

Ostzaal 
Abdij Grimbergen 

  
Volg ons:   

www.facebook.com/kbcfeniks4life  
www.kbc-feniks4life.be

http://www.kbc-feniks4life.be
http://www.kbc-feniks4life.be


Fiscaal aftrekbare giften
Giften kan je doen via  
https://www.de1000km.be/team/kbc-feniks4life.  
Daar druk je op de knop “Steun dit team” en  
kan je het bedrag van je gift ingeven.  
NB: graag op deze manier, via overschrijving zullen we 
immers -omwille van GDPR- niet weten van wie de gift 
afkomstig is en kunnen we jullie niet bedanken.  
Vanaf 40 euro is jullie gift bovendien fiscaal aftrekbaar. 
 

Sponsoring bedrijven 
Voor je bedrijf bieden we ook de mogelijkheid om ons te 
sponsoren. In ruil krijgt jouw bedrijf visibiliteit tijdens 
onze kaas- en wijnavond, op onze facebookpagina en 
onze website. Indien interesse, kan je dit melden aan een 
teamlid of per mail naar feniks4life@gmail.com.

Vers “bag-in-box”  
appelsap
12 euro per  
box van  
5 liter

Doorlopend te koop
 

Bestelling kan via een teamlid of via mail naar feniks4life@gmail.com. Betaling graag op 
rekeningnummer BE78 7340 3590 7486  op naam van KBC-Feniks4Life met vermelding van 
”naam teamlid via wie je de bestelling plaatst – jouw naam – aantal flessen tripel/wit/
rood/rosé/cava en/of aantal geschenkpakketten en/of aantal boxen appelsap”

9 euro per fles en  
50 euro voor 6 flessen  
een mix van bier  
en wijn is mogelijk

Bio Cava  
Arts de Luna Brut Organic  
14 euro per fles en  
80 euro voor 6 flessen 

Wijnen Le Grand Noir: keuze uit  
wit (Viognier), rosé (Grenache-Shiraz) 
en rood (Grenache-Syrah-Mourvè dre) 

Tripel bier gebrouwen door  
microbrouwerij Den Triest uit  
Kapelle-op-den-Bos 
(zolang de voorraad strekt)

Geschenkpakket: 30 euro 
Le Grand Noir Les Réserves - 1 rood (Syrah-Grenache) 
en 1 wit (Grenache Blanc – Roussanne – Viognier)

https://www.de1000km.be/team/kbc-feniks4life
http://www.facebook.com/kbcfeniks4life
http://www.kbc-feniks4life.be
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