
 
 
 
 

 

 

RACE FOR THE CURE 
 

Antwerpen – Linkeroever 

29 september 2019 
 

Race for the cure is wereldwijd het grootste evenement in de strijd tegen borstkanker. Het is een dag waarop alle 
deelnemers dierbaren steunen in hun strijd tegen de meest voorkomende kanker bij vrouwen en samen herdenken ze al 
wie de strijd verloor. Lotgenoten worden deze dag gevierd en in de watten gelegd.  
 
Voorbije jaren nam Sint-Jozefkliniek Bornem al deel en dit was steeds een groot succes. AZ Rivierenland, het fusieziekenhuis 
tussen de Sint-Jozefkliniek en AZ Heilige Familie wil ook dit jaar graag bijdragen aan deze strijd en verzamelt een groep 
deelnemers bestaande uit patiënten, familie, werknemers,… Je kan kiezen tussen een wandeltocht van 3 km of 6 km lopen. 
Inschrijven kost €10 per persoon. Elke deelnemer krijgt op de dag zelf ook een t-shirt van Race for the Cure. Ook kinderen 
tussen 6 en 10 jaar kunnen deelnemen. Voor hen is de deelname gratis en is er een aparte tocht uitgestippeld. Kinderen 
moeten wel ingeschreven worden dus gelieve dit op het inschrijvingsformulier te vermelden.  
Meer praktische informatie is te vinden op www.think-pink.be/raceforthecure. 
 
Wil jij ook je steentje bijdragen? 
Loop of wandel dan met ons mee! Inschrijven kan tot en met 8 september.       
 
Hopelijk tot dan!  
 
 
Organisatoren AZ Rivierenland:  
Klaar Pauwels | Verpleegkundige diabeteszorg Rumst | 03/880.96.91 
Tinneke Van den Abbeel | Psychologisch consulente OST Bornem | 03/890.59.21  
 
  



 
 
 
 

Inschrijvingsformulier Race for the cure 
Inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan Klaar Pauwels (Rumst) of Tinneke Van den Abbeel (Bornem + Willebroek). 
Inschrijving is volledig wanneer het bedrag op het rekeningnummer is gestort. 
 
Inschrijvingsgeld over te schrijven op rekeningnummer  
BE14 7310 3801 5483 t.a.v. BIOZ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam: _________________________________ 
☐  Lopen 6 km   
☐  Wandelen 3 km  
T-shirt-maat:  ☐ Small ☐ Medium  ☐ Large   ☐ Extra Large 
 
Eventueel naam partner/familie/vrienden: _________________________________ 
☐  Lopen 6 km   
☐  Wandelen 3 km  
T-shirt-maat:  ☐ Small ☐ Medium  ☐ Large   ☐ Extra Large 
 
Eventueel naam partner/familie/vrienden: _________________________________ 
☐  Lopen 6 km   
☐  Wandelen 3 km  
T-shirt-maat:  ☐ Small ☐ Medium  ☐ Large   ☐ Extra Large 
 
Eventueel naam partner/familie/vrienden: _________________________________ 
☐  Lopen 6 km   
☐  Wandelen 3 km  
T-shirt-maat:  ☐ Small ☐ Medium  ☐ Large   ☐ Extra Large 
 
Eventueel naam partner/familie/vrienden: _________________________________ 
☐  Lopen 6 km   
☐  Wandelen 3 km  
T-shirt-maat:  ☐ Small ☐ Medium  ☐ Large   ☐ Extra Large 
 
Eventueel naam partner/familie/vrienden: _________________________________ 
☐  Lopen 6 km   
☐  Wandelen 3 km  
T-shirt-maat:  ☐ Small ☐ Medium  ☐ Large   ☐ Extra Large 
 
 
TOTAAL AANTAL DEELNEMERS: ___________ 
TOTAAL INSCHRIJVINGSGELD: ___________ 
 


