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Winterbar 19/12 @ kantine SPBO 

En Muffin-verkoop 

ten voordele van Kom op tegen Kanker ! 
 

Beste Spartanen, Wim Seynaeve, de papa en echtgenoot van twee van onze Sparta leden zal op 24 
maart 2019 deelnemen aan de 100km Kom op tegen Kanker run in de Schorre in Boom. Hiervoor moet 

hij samen met zijn 3 andere teamgenoten € 2.500 bij elkaar harken. Omdat we dit goede doel een 
bijzonder warm hart toedragen hebben we hem onze volle steun toegezegd.  

Winterbar ? 
Op woensdag 19/12 zal een winterbar naast de kantine bij SPBO door Wim en zijn teamgenoten 

uitgebaat worden zodat u zich aan een glas jenever, Cava of warme chocomelk kan opwarmen. Of 
bedwing een eerste hongergevoel door het nuttigen van een overheerlijke hotdog ! 

Doorlopend open van 17u tot 21u – zorg dat u erbij bent ! 

Breng cash mee of betaal ter plaatse met:  

 

Muffins ? 
2 SPBO-meiden, Janne Seynaeve en Ini van Bel, zullen ook tvv dit goede doel samen 150 chocolade- en 
150 vanillemuffins bakken op 19/12. Je kan deze op voorhand bestellen via mail: 
janne.seynaeve2209@gmail.com of door het bestelformulier in bijlage aan deze uitnodiging aan Ini of 
Janne af te geven. 

Graag op voorhand overschrijven met vermelding van uw naam op onze speciale Kom op tegen Kanker 
bankrekening. Afhalen op woensdag 19/12 aan de winterbar op Sparta. 

KOTK REKENING - BE76 7370 4983 4195 

Prijs: 2 muffins* in plastic zakje - €5 

(elk zakje bevat telkens 1 chocolade- en 1 vanillemuffin – u hoeft dus geen keuze te maken) 

 

U steunt hiermee de actie Kom op tegen Kanker. En u helpt het PKF-VMB team om dichter bij de € 2500 
te geraken. Zij lopen samen 100 km tegen kanker! 

  

mailto:janne.seynaeve2209@gmail.com


Muffins - bestelformulier 

Aantal zakjes van 2 muffins: ……… X  Prijs € 5 per zakje = Totaal € ………. 

Naam: ……………………………………………………………. 

Handtekening:………………………………………………… 

Op voorhand overschrijven met vermelding van uw naam op de KOTK REKENING - BE76 7370 4983 4195 

Prijs: 2 muffins in plastic zakje - €5 

Hier knippen 

Muffins - bestelformulier 

Aantal zakjes van 2 muffins: ……… X  Prijs € 5 per zakje = Totaal € ………. 

Naam: ……………………………………………………………. 

Handtekening:………………………………………………… 

Op voorhand overschrijven met vermelding van uw naam op de KOTK REKENING - BE76 7370 4983 4195 

Prijs: 2 muffins in plastic zakje - €5 

Hier knippen 

Muffins - bestelformulier 

Aantal zakjes van 2 muffins: ……… X  Prijs € 5 per zakje = Totaal € ………. 

Naam: ……………………………………………………………. 

Handtekening:………………………………………………… 

Op voorhand overschrijven met vermelding van uw naam op de KOTK REKENING - BE76 7370 4983 4195 

Prijs: 2 muffins in plastic zakje - €5 

Hier knippen 

Muffins - bestelformulier 

Aantal zakjes van 2 muffins: ……… X  Prijs € 5 per zakje = Totaal € ………. 

Naam: ……………………………………………………………. 

Handtekening:………………………………………………… 

Op voorhand overschrijven met vermelding van uw naam op de KOTK REKENING - BE76 7370 4983 4195 

Prijs: 2 muffins in plastic zakje - €5 


