MS-challenge en wafelverkoop
Ten voordele van het Nationaal MS Centrum

Join2bike wil graag iets doen voor mensen met multiple sclerose en wil daarom een elektrische
driewiel-tandem aankopen (een Bambuk tandem e-trike), die we ter beschikking zullen stellen van het
Nationaal MS Centrum in Melsbroek. Zo willen we de patiënten van het centrum de kans geven om
deugddoende fietstochten te maken. Om dit te kunnen doen, organiseren wij een tweeledige actie.
Enkele join2bike-leden gaan de uitdaging aan om helemaal van de zee (De Panne) naar de Hoge
Venen (Signal de Botrange) te fietsen. Een “MS-challenge” dwars door België om aandacht en begrip
te vragen voor al wie met deze ziekte te maken krijgt.
Daarnaast verkopen we overheerlijke vanille- en chocoladewafels: echte ambachtelijke wafels, zonder
bewaarmiddelen. Een doos weegt 700 gram en kost 6 euro.
Wil je onze MS-actie steunen, dan kan je onze wafels bestellen door onderstaand formulier in te vullen
en, samen met het juiste bedrag, te bezorgen aan een join2bike-lid. Bestellen kan tot 31 januari 2022.
Levering van de wafels gebeurt vanaf half februari.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw steun!

Over join2bike
Join2bike is een fietsclub voor mensen met en zonder fysieke handicap, waar gezonde wielersport
ook voor mensen met zeer ernstige beperkingen mogelijk wordt gemaakt.
Join2bike hecht groot belang aan samen fietsen en zorgt daarom voor aangepaste fietsen die aan
elkaar gekoppeld kunnen worden tot een tandem of een treintje. Zo helpen we elkaar als alleenfietsen wat moeilijker is en leveren we samen onvermoede prestaties.
Wil je de werking van join2bike zelf steunen, dan kan dat door een bedrag te storten op het
rekeningnummer BE 90 0688 9386 5232 van join2bike vzw. Giften van minstens 40 euro zijn fiscaal
aftrekbaar maar opgelet, wij kunnen u enkel een fiscaal attest bezorgen als u ons uw adres doorgeeft.
Gebruik daarom de mededeling “Gift vanwege {uw naam}, {uw volledig adres}”.

--------------------------------------------------------------------------

Bestelformulier wafels
Naam: .......................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................
E-mail of telefoon: .....................................................................................................................................
Ik bestel: .......... dozen vanillewafels

x 6 euro = .......... euro

.......... dozen chocoladewafels x 6 euro = .......... euro
Ik betaal in het totaal

.......... euro

