
FLIKFLAKMARATHON XXL  
          
 

Traditiegetrouw organiseren we met Tumbling Essen een jaarlijkse 

flikflakmarathon om wat centjes in het laatje te krijgen voor onze werking. Dit jaar 

pakken we echter uit met een XXL-versie: maar liefst 3 turnkringen zetten hun 

beste beentje voor om zoveel mogelijk flikflakken, salto’s en andere capriolen te 

laten zien in 1 uur tijd. Bovendien schenken we de helft van de opbrengst aan een 

goed doel: het Kinderkankerfonds.  
 

U kan ons steunen door een gokje te wagen en te raden hoeveel flikflakken en 

salto’s onze gymnasten in 1 uur tijd, op 3 verschillende airtracks zullen springen. U 

betaalt €2 per gok, steunt daarmee onze werking en het Kinderkankerfonds én 

maakt kans op mooie prijzen. Ook bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te 

komen nemen en onze gymnasten live aan het werk te zien.  Wij danken u alvast 

voor uw steun!  
 

WIE? GymKa Gym en Dans vzw Kalmthout & Crescendo Turnsport vzw Kalmthout 

& Turnkring Essen 

WAT? Flikflakmarathon XXL 

WAAR? Heuvelhal Essen 

WANNEER? Zaterdag 3 december om 19u 

WAARVOOR? Ten voordele van het Kinderkankerfonds 

 

Het Kinderkankerfonds zet zich in voor een betere levenskwaliteit van kinderen 

met kanker en hun gezinnen aan de hand van verscheidene initiatieven:  
 

 Hulp voor gezinnen van kinderen en jongeren met kanker. 

 Ondersteuning van de kinderkankerafdelingen. 

 Gespecialiseerde thuiszorg voor ernstig zieke kinderen (Koester). 

 Speel- en leefruimte voor broers en zussen tijdens de bezoekuren (deLIEving). 

 Steun aan wetenschappelijk onderzoek. 

 Activiteiten voor kinderen en jongeren met kanker en voor hun ouders, 

grootouders, broers en zussen. 
 

Deze werking is alleen mogelijk dankzij vele sympathisanten die ons steunen 

met sponsoring in de vorm van giften, legaten en acties. 

Meer info vindt u op de website: www.kinderkankerfonds.be  

 

http://www.kinderkankerfonds.be/nl/sponsoring_20.aspx
http://www.kinderkankerfonds.be/


Naam gymnast: ………………………………………………………………………………………………… 

Turnkring: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

FLIKFLAKMARATHON XXL  
          
 

Steun ons en het Kinderkankerfonds door een gokje te wagen en maak kans op mooie prijzen.  

Hoeveel flikflakken en salto’s springen onze gymnasten in 1 uur tijd?  
 

 Naam 
naam + voornaam sponsor 

Adres 
adres van de sponsor 

Bedrag 
 

Gok 
aantal flikken 

& salto’s in 1 u 

Vb. Willem de Weldoener Gullegeverstraat 14 € 5,00 10 000 
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