
KALENDER 2011

28 mei 
✓ deelnemersbijeenkomst 
✓ plaats? SPORTAGON  Sportlaan 5 Tessenderlo (3980)
✓ tijdstip? 10u00
✓ agenda

⁃ algemene info
⁃ pas sessie kledij
⁃ aanschaf mogelijkheden merchandising producten
⁃ fietstocht, keuze tussen 60 km & 80 km
⁃ douchemogelijkheid na fietstocht
⁃ de bistro is open voor wie wil eten.

2 juni tot 5 juni
✓ deelname kernbestuur aan de 1.000 km Kom op Tegen Kanker
✓ info: http://www.1000km.be/1000km
✓ wie? Didier De Rycke, Boudewijn Verhelst, Leo Van de Velde, 

Eddy Lievens.
✓ Doel: Ven2-4Cancer verder promoten en gelijkgezinde 

organisaties steunen.



22 juni tot 26 juni
✓ deelname kernbestuur aan ladies-only
✓ info: http://www.ladies-only.be/
✓ wie: An Wostyn deelneemster, Didier Vuylsteker vrijwilliger
✓ Doel: Ven2-4Cancer verder promoten en gelijkgezinde 

organisaties steunen.

25 of 26 juni
✓ Pas sessie kledij
✓ waar: Dordrecht, Nederland
✓ extra? meer info volgt

21 augustus
✓ deelnemersbijeenkomst
✓ waar? Centrum Ronde van Vlaanderen Oudenaarde
✓ tijdstip? 10 uur
✓ inhoud: 

⁃ laatste nieuwtjes en info
⁃ uitdelen fietskledij
⁃ aanschaf mogelijk merchandising producten
⁃ fietstocht
⁃ mogelijkheid tot douchen na de fietstocht
⁃ de bistro is openen voor wie iets wil eten

3 september
✓ Concert Inspire2lifeChoir
✓ waar: Gent St Baafskerk
✓ info: http://www.toegangskaarten.net/2011/04/concert-

inspire2livechoir-in-gent/
✓ wie: Inspire2lifeChoir olv Peter Overduin van de Ven2cops.
✓ Doel: het gevecht tegen kanker verder zetten

14 september
✓ opbouw basiskamp Ven2-4Cancer & "Time to Talk" café
✓ waar? Malaucene
✓ start: 09 uur
✓ wie: de aanwezigen
✓ opening café om 15 uur. tot 20 uur
✓ doel café:

⁃ deelnemers samenbrengen



⁃ afhalen van kadernummer, overhandigen geneeskundig 
attest en onderschrijven disclaimer

⁃ Merchandising producten te verkrijgen

15 september
✓ café "Time to Talk" open van 13 uur tot 20 uur
✓ plaats: basis kamp Malaucene
✓ doel

⁃ mogelijkheid afhalen kledij
⁃ afhalen kadernummers, overhandigen geneeskundig attest 

en onderschrijven disclaimer
⁃ aanhalen vriendschapsbanden

✓ laatste deelnemersbijeenkomst
⁃ tijd: 16 uur
⁃ waar? basiskamp Malaucene
⁃ doel: mededelen laatste info

✓ nemen van groepsfoto NA deelnemersbijeenkomst

16 september
✓ start Ven2-4Cancer événement 
✓ waar: basiskamp Malaucene
✓ wanneer: 06 uur
✓ einde? 

⁃ laatste mogelijke start aan keerpunt: 16u30
⁃ laatst mogelijk vertrek Chalet Liotard om 18u30
⁃ wie nog niet op de top is om 19u30 moet terug keren

✓ cafe "Time to Talk" verhuist naar keerpunt Malaucene en is open 
van 11 uur tot 21uur

17 september
✓ opbreken basiskamp ('s morgens)
✓ BBQ op domein la Marotte
✓ tijd: vanaf 12u30
✓ einde: 18 uur

18 september
✓ afscheid Malaucene

tweede helft september:
✓ mogelijkheid om via enquete oordeel te geven ivm editie 2011



oktober 2011
✓ bekendmaking nieuwe datum
✓ resultaten onderzoek op de site

31 december
✓ afsluiten van giften voor dit jaar

19 of 26 februari 2012
✓ overhandiging cheque aan het VLK met bijhorende zitting
✓ waar: Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde


