
        Mechelen, 24 januari 2019. 

Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 

Ook dit jaar verkoopt Inner Wheel Club Mechelen paascreaties ten voordele 
van een goed doel.  
We steunen met de opbrengst van onze verkoop “Muco-educator” (UZ 
Leuven).Voor mensen met mucovicidose betekent sporten een beter behoud 
van de longfunctie, minder complicaties en een betere levenskwaliteit. Door 
onderzoek naar inspanningsfysiologie en training bij jongeren met 
mucoviscidose wil men op termijn een methode ontwikkelen om 
mucopatiënten optimaal te laten genieten van sport en zo hun leven te 
verbeteren. De juiste aanpak zal hen helpen hun beperking te compenseren. 

De paaseieren zijn gefabriceerd door een Belgische chocolatier en worden door 
ons verkocht aan democratische prijzen. 
U plaatst en betaalt uw bestelling vóór 08-03- 2019  en wij leveren ze netjes 
verpakt in de week van 01-04-2019 bij u thuis of op het bedrijf. 
Als u ons de nodige gegevens bezorgt, dan ontvangt u desgewenst een 
betalingsbewijs. 

Uw bestelling helpt ons om dit mooie project te steunen. 

Inner Wheel Mechelen dankt u alvast 

Cornelis Marina  
De Brabanter Danielle 
Desmet Lieve 
Huyghe Leen 
Marcus Marilou 
Margot Angélique 
Panis Martine 
Schroos Vera 
Somers Mia 
Thys Martine 
Van Der Auwera Karin 
Van der Vorst Anke 
Vander Elst Ann 
Vermylen Linda 
Verrijken Kris 

Bijlage: Bestelbon Pasen 



BESTELBON PASEN 2019 
NAAM:                                                        BEDRIJF: 

Leveringsadres: 

Tel:    gsm:                  e-mail: 

Contactpersoon bij Inner Wheel Mechelen : 

* de geleverde goederen kunnen enigszins afwijken van de foto's. 

Figuur* beschrijving eenheidsprijs aantal Totaal

Grote lachhaas 
MELK 
500gr 13,00 € ------------ ----------€

Kleine lachhaas 
Fondant  
200 gr  7,50 € ------------ ----------€

Gevuld paasei 
MELKchocolade  
met gevulde 
eitjes 200gr 

23,00 € ------------ ----------€

MELK 
chocolade 
eieren 250 gr 
in cellofaanzak 

8,50 € ------------ ----------€

FONDANT 
chocolade 
eieren 250 gr 
in cellofaanzak

8,50 € ------------ ----------€

WITTE 
chocolade 
eieren 250 gr 
in cellofaanzak

8,50 € ------------ ----------€ 

Pakketje met  
100 gr 
figuurtjes in 
MELKchocolade  

4,00 € ------------ ----------€

Totaal  te betalen op rekening nummer BE 52 3630 9611 4209 
BIC BBRUBEBB 
Van Inner Wheel , F.de Merodestraat 111 , 2800 Mechelen  
(met vermelding van uw (firma) naam)  

---------€
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DATUM:-------------------  HANDTEKENING:----------------------------------------- 
Gelieve uw bestelling te mailen naar ankevandervorst@telenet.be voor  08-03-19 
of door te bellen 015/42 20 86  of over te maken aan een lid van IW-MECHELEN


