
Cobbenhagen Fietsteam bonbons 
In samenwerking met Friandries (www.friandries.nl uit Tilburg) hebben wij zes 

bonbons ontwikkeld. Zes bonbons die staan voor elke beklimming. Elke beklimming 

is anders, het wordt natuurlijk steeds zwaarder. 

 

 
 

Onze motivatie 
In juni beklimt ons team van leerlingen van het Cobbenhagenlyceum de Alpe d’Huez 

voor het KWF. Wij willen graag een steentje bijdragen om van kanker een chronische 

ziekte te maken. Wij gaan stuk voor stuk de strijd aan met ‘’de Nederlandse berg’’. 

Dat doen wij niet alleen: voor en door u beklimmen wij deze berg. De eerste 

beklimming zal een zoete beklimming zijn, waar de laatste beklimming een stuk 

bitterder zal zijn. Wij hebben geprobeerd onze uitdaging weer te geven in zes bergen 

(bonbons) die staan voor elke beklimming die wij gaan doen in juni.  

 

Dank voor uw donatie en we denken aan u! 

  

   

1 
 

ZOET, de eerste beklimming gaat vlot. 
Witte chocolade; aardbei en lavendel. 
 

2 
 

KRUIDIG, we kunnen nog genieten van 

de mooie omgeving. 
Melkchocolade; mandarijn en thijm. 
 

3 
 

ZOUT, nu steken we ons hoofd echt in het 

zweet. 

Melkchocolade; beurre noisette en zoute 
popcorn. 
 

4 
 

PITTIG, pas net over de helft, waar zijn 

we aan begonnen? 
Witte chocolade; gember, mango en 
yoghurt. 
 

5 
 

ZUUR, de verzuring hakt er echt in, maar 
we gaan bijna de laatste ronde in. 

Pure chocolade; bergamot en tonkaboon. 
 

6 
 

BITTER, bittere laatste meters, maar toch 
ook weer zoet doordat we gepusht en 

aangemoedigd worden. 

Pure chocolade; koffie en kardemom. 
 

http://www.friandries.nl/


Praktische informatie 
Wij werken met drie bestelrondes. Wanneer u voor een van deze rondes uw 

bestelling plaatst, kunt u de doosje(s) ±10 dagen na de bestelronde ophalen bij het 

door u gekozen adres. Mocht u eerder uw doosjes willen hebben? Dan kunt u de 

doosjes vanaf 8 april kopen in de winkel van Friandries (Willem II-straat 4, Tilburg, op 

zondag en maandag gesloten). 

 

Voor het Cobbenhagenlyceum zijn vijf ophaalmomenten. 

 

Bestelronde 1: 8 april (ophalen vanaf 18 april) 

woensdag 18 april tussen 14:30 uur - 17:45 uur. 

 

Bestelronde 2: 24 april (ophalen vanaf 6 mei) 

maandag 6 mei tussen 14:30 uur - 17:45 uur. 

woensdag 8 mei tussen 14:30 uur - 17:45 uur. 

 

Bestelronde 3: 12 mei (ophalen vanaf 20 mei) 

maandag 20 mei tussen 14:30 uur - 17:45 uur. 

woensdag 22 mei tussen 14:30 uur - 17:45 uur. 

 

Kosten 
1 doosje = € 10,-   2 doosjes = € 18,- 

U betaalt wanneer u uw bestelling op komt halen. Bij het Cobbenhagen kan niet 

gepind worden. Wanneer u meer dan twee doosjes koopt, betaalt u € 9,- per doosje. 

 

Bestel hier [graag link naar: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qgKQng7luES7egIdIRmAJA4jP

T6ZtwxDlXlA02sFPKJURU84RThBSEVJSzhEVzRDOVpUMFJRTzI2Uy4u]  

 uw doosje(s). 

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Neem dan contact op met 

cock.r1@2college.nl. 
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