6 september 2015: [Z]aan de Wandel

[ SAMEN STRIJDEN TEGEN BORSTKANKER! ]

Word lid
voor het leven
van de
Club van 100

Doe méér!
Doe mee met
de Vrienden van
[Z]aan de Wandel

De Vrienden doen méér dan wandelen
In 2012 besloten de drie vrienden Jeffrey Noom, Tony de Jong en Niels Dekker
méér te doen voor [Z]aan de Wandel. Samen met een groep vrienden betaalden
zij dubbel inschrijfgeld. Zo ontstond de Vrienden van [Z]aan de Wandel.
De eerste keer liepen zij met 80 deelnemers € 3.750,- bij elkaar. In 2014 was
de opbrengst maar liefst € 10.000,-. Naast deelname met 120 wandelaars
organiseerden Jeffrey, Tony en Niels [Z]aan Tafel: een succesvol beneﬁetdiner
met veiling in Grand Café Atlantic in Krommenie.
Wil je ook iets extra’s doen? Schrijf je dan in voor het Vriendenteam van [Z]aan
de Wandel. Je betaalt het dubbele inschrijftarief (zie onder) en op 6 september
loop je mee met een grote groep Vrienden. Supergezellig natuurlijk! Wil je niet
meelopen, maar de Vrienden wel steunen? Jouw donatie is meer dan welkom!

Inschrijfgeld voor de Vrienden van [Z]aan de Wandel:
5 km
10 km
15 km
25 km

-

€ 15,€ 20,€ 25,€ 30,-

(i.p.v. € 7,50)
(i.p.v. € 10,-)
(i.p.v. € 12,50)
(i.p.v. € 15,-)

De Club van 100 zoekt leden voor het leven
De Club van 100 is een bijzonder initiatief van de Zaanse ondernemers
Christell Bart en Frans Groeneveld. Beiden zijn overlevers van borstkanker.
Zij realiseren zich heel goed dat ze er door de wetenschap nog zijn en dat er
veel geld nodig is voor borstkankeronderzoek. In 2013 namen zij met hun
bedrijven deel aan [Z]aan de Wandel. In 2014 wilden zij méér geld inzamelen
en richtten met veel enthousiasme de Club van 100 op. Het doel is om zoveel
mogelijk leden te werven (bedrijf of particulier), die ieder 100 euro geven aan
[Z]aan de Wandel. In 2014 heeft de Club van 100 € 10.600,- bijeengebracht.
Christell en Frans nodigen je uit om lid te worden voor het leven! Letterlijk!
Voor het leven dat alle borstkankerpatiënten gegund is en waarvoor onderzoek
heel hard nodig is. En uiteraard kun je ook gezellig meelopen!

Meld je aan voor de Vrienden en/of voor
de Club van 100 op www.vriendenzdw.nl
Contact en informatie: info@vriendenzdw.nl

Stichting [Z]aan de Wandel organiseert sinds 2011 jaarlijks een wandeltocht
om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Dit jaar op zondag
6 september vanaf het monumentale Hembrugterrein in Zaandam.
Er zijn vier wandelafstanden met pitstops onderweg. [Z]aan de Wandel

Met trots gemaakt door:

wordt gesponsord en de opbrengsten komen volledig ten goede aan het
ZMC/Esperanz én het NKI/AVL. Dat is: STERK MET ELKAAR!
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