
Samen erbovenop!  
Help ons om ons startgeld 

bij elkaar te krijgen. 9  SEPTEMBER 2023 |  LES SAIS IES

DE COL OP 
voor Kom op tegen Kanker

V.
u.

: M
ar

c 
M

ic
hi

ls
, K

om
 o

p 
te

ge
n 

Ka
nk

er
 v

zw
, K

on
in

gs
st

ra
at

 2
17

, 1
21

0
 B

ru
ss

el
, K

B
O

 0
4

4
2
 5

2
8

 0
54

, R
P

R
 N

ed
er

la
nd

st
al

ig
e 

O
R

 B
ru

ss
el

.

Samen erbovenop 
Steun ons via decolop.be
#decolop



Je steentje 
bijdragen?
Steun ons fietsteam 
met een gift. Vanaf 
40 euro per jaar is 
zo’n gift tot 45% 
fiscaal aftrekbaar. 
Zo kost een gift van 
40 euro jou maar 
22 euro, want je 
krijgt 18 euro terug.

Of neem deel aan 
een van onze acties. 
Je vindt er meer info 
over op de achterkant 
van deze folder.

Waarom?
‘Je hebt kanker.’ Het verdict 

valt elk jaar voor meer 
dan 40.000 Vlamingen.

Hoewel kanker steeds beter kan worden 
behandeld, overleeft één op de drie de 
ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, 

ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.

Om kankerpatiënten hogere overlevings-
kansen en een betere levenskwaliteit 

tijdens en na de behandeling te bieden, 
blijft kankeronderzoek dus broodnodig.

Daarom springen de fietsers van de Col op 
en Kom op tegen Kanker bij. Wij investeren 

de netto-opbrengst van de Col op in 
onderzoek dat een directe meerwaarde 
heeft voor het welzijn van de patiënt én 
waarbij de financiële nood het hoogst is.

Zo maken we dus voor heel wat kanker-
patiënten rechtstreeks het verschil.

Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven van de allerlaatste nieuwtjes? Check dan 

zeker decolop.be of volg Kom op tegen Kanker op Facebook en Instagram.

 #decolop  /komoptegenkanker  /komop_tegenkanker

Het parcours is een lus 
van 35 kilometer, met 
een beklimming van 

15 kilometer. We fietsen 
tegen kanker. En voor 
wie ons dierbaar is.

Om mee te fietsen met 
de Col op, zamelen we 

per deelnemer 2000 euro 
startgeld in. Zo geven 
we kankeronderzoek 
een boost en steken 

we patiënten een 
hart onder de riem.

Wat?
Een nieuw en uniek sportief evenement.  

Op 9 september 2023 trekken we naar de Franse Alpen om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Samen met vele 
gelijkgestemde zielen 
beklimmen we in team 

of solo de Col des Saisies. 
Een helling in de schaduw 

van de Mont Blanc die 
goed is voor meer dan 

1000 hoogtemeters.

DE COL OP 
voor Kom op tegen Kanker


