
 
  

Overveen,  4 januari 2012

Beste allen, sponsoren en donoren, die Biking4Energy een warm hart toedragen,

Zoals al bij sommige van u is aangekondigd, nodigen we met veel plezier iedereen uit voor ons

                  1ste Benefietdiner Biking4Energy,

                   op donderdag 16 februari 2012

Op deze avond begroeten wij onze gasten graag vanaf 17.30 uur om dan rond 18.15 uur aan 
tafel te gaan bij het ROC Nova College aan de Zijlweg 203 in Haarlem. Gemotiveerde mensen die 
aldaar de Horecaopleiding volgen, zullen onder de bezielende en professionele leiding van hun 
docenten, een prachtig drie gangen menu vol verrassingen serveren. 
Jullie ontvangen daarnaast een aperitief, wijnarrangement en koffie voor EURO 50,- p.p. (all-
inclusive).

Het management van het Nova College brengt Biking4Energy uitsluitend de inkoopkosten van dit  
arrangement in rekening. Het bedrag dat overblijft is voor Biking4Energy en daarmee steunen 
jullie de weg in het vinden van een medicijn tegen de Mitochondriële Stofwisselingsziekten.

Geweldig als jullie van de partij kunnen zijn. Neem gerust je familie, vrienden, sportmaatjes,  
bridgepartners, buren, collega’s, cursusgenoten of wie dan ook mee! Iedereen is meer dan 
welkom; hoe meer gasten des te meer inkomsten voor de zoektocht naar een medicijn voor alle 
Mito-kinderen. 
De capaciteit van het restaurant heeft haar grenzen; dus .......schrijf je snel in door middel van 
het bijgaand inschrijfformulier. 

Voor onze planning en organisatie is het heel prettig als de Hoofdpersoon na inschrijving het 
totaalbedrag van het diner van het gehele gezelschap voor 1 februari in een keer overmaakt op 
het bankrekeningnummer dat op het inschrijfformulier is vermeld. Tijdens het diner zullen we 
jullie natuurlijk graag kort bijpraten over de laatste ontwikkelingen rondom Biking4Energy.  
Blikken terug op de initiatieven en activiteiten in 2011 en kijken vooruit naar de plannen voor 
2012. Na de koffie sluiten we rond 21.30 de bijeenkomst af. 

Je bent in de gelegenheid om decoratieve zeepjes, handbeschilderde sfeerglaasjes en 
handgemaakte armbandjes te kopen. Uiteraard komt een deel van de opbrengst ten goede van 
Biking4Energy.

Alleen jullie aanwezigheid kan deze avond tot een succes maken!!

We zien de inschrijvingen met veel belangstelling tegemoet. Het inschrijfformulier graag e-mailen 
naar info@biking4energy.eu of opsturen naar Biking4Energy (adres zie onderaan deze brief).

Met vriendelijke groet,

Marleen & Sjef, Ria & Frans 
Biking4Energy

PS. Het ROC Nova College beschikt over een eigen groot, gratis parkeerterrein met ook een 
fietsenstalling. De buslijnen 8 en 81 van Connexxion stoppen voor de deur op de Zijlweg en doen 
o.a. het NS station Haarlem aan.

Biking4Energy, Prins Mauritslaan 91, 2051 KC Overveen
Telefoon: 023 – 5272822 / Email: info@biking4energy.eu / Website: www.biking4energy.eu

http://www.biking4energy.eu/
mailto:info@biking4energy.eu%20/%20
mailto:info@kibahome.nl

