We vergeten het afgelopen jaar
want ook voor 2021 staan we klaar
Samen streven voor een goed doel
en in vriendschap geeft dit een goed gevoel.
Dit willen we ook de komende 4 kwartalen
vol plezier, genot en in warmte vertalen.
Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen
dat veel liefde, gezondheid en geluk mag dragen.

Steun

met één van onze acties.

Doos met artisanale
streekproducten
(chillisaus, pickles, chocolade, confituur, borrelhapjes)

Te verkrijgen aan 25 euro/box.
Reservatie via mail: flighttobike@gmail of bestellen bij Gino (Brielstraat 26), Geert (Piethoek 13)
Betaling: cash bij afhaling (op afspraak) of overschrijving vooraf op rekening BE31 7360 2651 8955 met vermelding “box”

** zie ook keerzijde.

champagne, cava, wijn
Champagne :

Cheurlin; Celles-sur-Ource, Frankrijk
Aankoop : 30 euro/fles, 11 + 1 gratis

Crémant de Limoux : Paul Mas, Frankrijk
Aankoop : 17,50 euro/fles, 11 + 1 gratis
Cava:

Julià & Navinès Brut, Penedès, Spanje
Aankoop : 12,50 euro/fles 11 + 1 gratis

Rode wijn:

Mo Tinto, Alicante, Spanje
Aankoop: 10 euro/fles; 11 + 1 gratis

Witte wijn:

Le Pinarde de Georges, Pays d’Oc, Frankrijk
Aankoop: 10 euro/fles; 11 + 1 gratis

Bestelling via mail: flighttobike@gmail.com of bij Gino (Brielstraat 26), Geert (Piethoek 13)
Betaling kan via contante betaling (bij reservatie) of
via overschrijving vooraf rekening BE31 7360 2651 8955 met vermelding “ product + aantal”
Bestelling pas definitief na betaling en ontvangst bevestigingsmail.
Bestelling af te halen na bericht. Thuislevering mogelijk, bij bestelling vanaf 12 flessen.

Gift
Een gift rechtstreeks aan Kinderkankerfonds vzw, door overschrijving op rekening BE31 7370 1124 3555.
Mededeling bij te voegen in je overschrijving “Flighttobike”.
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest, bruikbaar in je belastingsaangifte 2021.

Bijkomende info te verkrijgen: flighttobike@gmail.com of 0475/642 622.

(F)Light to bike en Kinderkankerfonds vzw danken u voor uw steun.

Verantw. Uitg.: p/a Brielstraat 26, 9880 Aalter

