Beste bosvrienden
Levensloop 2019
Voor het vijfde jaar op rij nemen wij als team 'De bosvrienden' deel aan levensloop Tessenderlo.
Een sportief evenement ten voordele van de stichting tegen kanker.
Levensloop Tessenderlo start op zaterdag 28 september 2019 om 16:00 en eindigt op zondag 29
september 2019 om 16:00 uur.
Wij zullen ook dit jaar een tent hebben op het middenveld waar wij wijn, soep, brood, koffie en
andere artisanale producten verkopen
Ik hoop op uw deelname te kunnen rekenen.
Om ook dit jaar in ons opzet te slagen (minimaal 2000 euro inzamelen voor het goede doel) hebben
wij actieve deelnemers nodig (wandelen, lopen, fietsen) die gedurende 24 uur 'bewegen' in de strijd
tegen kanker. Iedereen is welkom … je hoeft dus echt geen lid van de bosvrienden te zijn.
Deelname kost €10. Dit bedrag kan je aan mij of aan Roger Beyens bezorgen ofwel kan je
rechtstreeks inschrijven via de website van levensloop. Giften van €40 of meer zijn fiscaal
aftrekbaar.
https://www.levensloop.be/shop/add_participation
Mocht het niet lukken om u rechtstreeks in te schrijven op de site van levensloop zelf, dan kan je
ook altijd uw geld overschrijven op mijn rekening (BE63 7351 42514408) en dan maak ik uw
inschrijving in orde. Vergeet niet uw naam en e-mail adres te vermelden.
Van zodra uw deelname bevestigd is krijg je een doodle doorgestuurd, waarop je je uur van
voorkeur kan invullen.

Toortsoverbrenging
De week voordien, op zondag 22 september 2019, zullen de bosvrienden de 'Levensloopfakkel'
ophalen in Lommel en al lopend (estafette) overbrengen naar Tessenderlo. Ook hiervoor zijn jullie
allemaal uitgenodigd, hetzij op mee te lopen, hetzij om bij aankomst op de markt in Tessenderlo de
bosvrienden een warm onthaal te bezorgen. Verdere informatie hierover volgt nog.
Vriendelijke groeten,
Marina Mertens, Russelenberg 15-3980 Tessenderlo
Teamkapitein Levensloop
Ter info: Ondanks het slechte weer....
Ingezameld in 2018

EURO

Opbrengst verkoop 24 uur

1434

Deelnemers + sponsors

1955

schilderij verkoop

120

opbrengst bosloop (voor levensloop)

350

Totaal

3859

