
DE WARMSTE WEEKvan AW & Aarova

ten voordele van
KOM OP TEGEN KANKER

Tapijtfabrikant Associated Weavers en maatwerkbedrijf AAROVA slaan de handen in 
elkaar op vrijdagavond 15/12 en zondagmiddag 17/12 en organiseren samen een 

‘Dinner/Lunch for Life’ in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel voor 
het goede doel Kom op tegen Kanker.

Elk uur krijgen vier Vlamingen te horen dat ze kanker 
hebben. Dag en nacht, 7 dagen op 7. De ziekte treft 1 
vrouw op 4 en 1 man op 3, nog voor hun 75ste verjaardag. 
Kanker raakt ons allemaal, soms ver, soms dichtbij.

Kom op tegen Kanker gaat de strijd aan, zet in op 
preventie en steunt het kankeronderzoek. 

Er zijn al heel wat stappen gezet: patiënten genezen 
steeds vaker en de levenskwaliteit wordt steeds beter, 
zowel voor (ex-)patiënten als voor hun naasten. Maar er 
is nog een lange weg te gaan om deze ziekte de wereld 
uit te helpen. Precies daarom kiezen we bewust voor Kom 
op tegen Kanker als ons goede doel.

Ook jij kan helpen om kanker een halt toe te roepen!
Nodig je vrienden, familie, collega’s en kennissen uit om à volonté spaghetti bolognaise, 

vol-au-vent met frietjes of vegetarische burger te komen eten.

Graag voor 8 december inschrijven met vermelding van het aantal personen en menu’s via mail 
aan warmsteweek@aarova.be of Judy.Lois.Coutigny@awe.be of telefonisch (055/31 13 45).

€15/per persoon!

De volledige winst van deze maaltijden en de dranken gaat naar het goede doel. 
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen maar 7,5 euro. Betaling ter plaatse.

GRATIS: aperitiefbord en tiramisu

Wanneer? Vrijdag 15 december om 18u30 (keuken sluit om 20u30)

Zondag 17 december om 12u (keuken sluit om 14u)

Waar? Refter 85, food by Eat@12, De Bruwaan 85, 9700 Oudenaarde 

APERITIEVEN (Prosecco, Aperol Spritz, Crodino on the rocks 
(NA), Vlierbloesem-tonic, Martini Bianco/Rosso on the rocks, 
Gin (Filliers 28) tonic)

ITALIAANSE WIJNEN (met winebar voor tasting)

STREEKBIEREN (Roman Black Label, Adriaen Brouwer, Ename)

KOFFIE
FRISDRANK

Drank


