HALLO ALLEMAAL!
Nadat ik afgelopen jaar mij heb ingezet hoop ik ook in 2019 weer een steentje bij te dragen in de strijd
tegen kanker.
Ik heb toen 5X de Alpe d’ Huez bedwongen maar het onbevredigende gevoel dat ik 6X moet kunnen
volbrengen.

Daarom heb ik me wederom aangemeld als deelnemer.
Omdat er dit jaar minimaal €2500,-- aan sponsorgeld binnengebracht moet worden (vorig jaar was het
de vraag of je hiervoor je best wilde doen) wil ik een beroep op u doen en vragen om mij (nogmaals) te
sponsoren.
Er is altijd veel geld nodig voor de onderzoeken om te komen tot een punt dat kanker geen dodelijke
ziekte meer zal zijn!
Alpe d’HuZes is hier voor ontstaan. Na negatief in het nieuws te zijn geweest vanwege onoorbaar
declaratiegedrag hameren ze nu op het ANTI STRIJKSTOK BELEID! d.w.z. dat elke euro die er binnen
komt hieraan wordt besteed!
Dit in nauwe samenwerking met de K.W.F. (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding)
Nu vraag ik u om mij te sponsoren, per beklimming is helaas niet meer mogelijk vanwege de rompslomp
die er uit voortkwam, (onvoldoende saldo, verkeerde rekening nummers enz.) dit had wel mijn voorkeur
omdat er naar mijn sportieve mening wel voor gestreden moet worden evenals al de mensen die door
deze nare ziekte getroffen zijn of worden! u kunt het achteraf natuurlijk wel zelf doen! (voor oktober svp)
Sponseren kan via de link: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/KorvandenHardenberg/alpe
Hier komt u op mijn actiepagina en kunt u via I Deal betalen, hier kunt u ook mijn ervaringen via blog’s
naar de tocht toe bijhouden.
U mag mij uiteraard ook zo geld geven dan beloof ik dat het op de speciaal voor deze actie geopende
spaarrekening NL39RBRB 8814273804 komt te staan, u mag het hier ook zelf naar overschrijven
t.n.v. Kor van den Hardenberg, dan maak ik het eind mei over naar mijn actiepagina!
Kor van den Hardenberg, Garderenseweg 40-A, 3888LC Uddel 06-25304109

BIJ VOORBAAT DANK!!

