
Beste familie, vrienden, sympathisanten

Na het onverhoopte succes van vorig jaar, nodigen wij u graag opnieuw uit voor Sander’s Ontbijt. 
Een benefiet-ontbijt ten voordele van het Rondou Fonds voor Duchenne onderzoek,  
een fonds van Universiteit Leuven waar wij sinds dit jaar deel van uitmaken.
Duchenne is een spierziekte die alle spieren in kracht doet afnemen, de ziekte is tot op heden ongeneeslijk.
De opbrengst van het ontbijt gaat integraal naar het onderzoek voor nieuwe behandelingsmethodes, 
om de symptomen te verlichten en de nog veel te beperkte levensverwachting te doen toenemen.

Sander’s ontbijt zal plaatsvinden op

zondag 22 juni 2014
tussen 8.00 en 12.00 uur

in zaal De Vrede, St.-Jozef-Olen

Inschrijven kan met bijgevoegd strookje of via ontbijtsander@gmail.com vóór 16 juni 2014
Uw inschrijving is pas definitief na cash betaling of op rekening: BE21 0358 5346 0403
met vermelding van uw naam, adres en bestelling.

Strookje en gepast geld kunnen binnengebracht worden op de volgende adressen:
Steven en Cindy Stappaerts - Bellens, Borgeleien 67, 2440 Geel
Koen en Wendy Dauwen - Stappaerts, Peerdsbosstraat 51, 2200 Herentals
Koen en Griet Heylen - Stappaerts, Korenbloemstraat 2, 2250 Olen 
Tom en Lieve De Saedeleir - Van den Broeck, Riemenstraat 3, 2290 Vorselaar

Kan u om de een of andere reden niet deelnemen aan Sander’s Ontbijt,
maar wil u onze actie toch steunen, ook dat kan:
Schenkingen aan het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek 
kunnen gebeuren op de giftenrekening van de KU Leuven met IBANnummer
BE 45 7340 1941 7789 met vermelding +++ 400/0010/05001+++.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
(Gelieve dit rekeningnummer niet te gebruiken voor de inschrijvingen voor het ontbijt)



Naam: ___________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Komt ontbijten tussen: o   8.00 uur en 10.00 uur Betaalt: o cash
o 10.00 uur en 12.00 uur o via overschrijving

Ontbijt Volwassene ______ x 15 euro = ______ euro
Ontbijt Volwassene + cava ______ x 18 euro = ______ euro
Ontbijt kind -12 jaar ______ x   5 euro = ______ euro

TOTAAL = ______ euro

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam: ___________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Komt ontbijten tussen: o   8.00 uur en 10.00 uur Betaalt: o cash
o 10.00 uur en 12.00 uur o via overschrijving

Ontbijt Volwassene ______ x 15 euro = ______ euro
Ontbijt Volwassene + cava ______ x 18 euro = ______ euro
Ontbijt kind -12 jaar ______ x   5 euro = ______ euro

TOTAAL = ______ euro

Af
ge

ve
n 

bi
j i

ns
ch

rij
vin

g 
   

  
M

ee
br

en
ge

n 
na

ar
 o

nt
bi

jt


