
                                                                                                                                        

Jullie zijn van harte uitgenodigd! ….  

om samen een team te vormen voor …. 

                                                                                                                                            

“SamenLoop voor Hoop gemeente Heerde” 

 
24 uur om nooit te vergeten … van vrijdag 22 juni tot en met zaterdag 23 juni 2012. 

Want een SamenLoop voor Hoop valt en staat met de deelname van voldoende teams! 

 

Waar doen jullie het voor? 

De totale opbrengst voor SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan het wetenschappelijk 

onderzoek dat KWF kankerbestrijding financiert…. 

Wat een prachtig doel, om op deze sportieve wijze een steentje bij te kunnen dragen. 

Met elkaar lopen in de voortdurende strijd tegen kanker. 

 

Hoe is een team samengesteld? 

Een team kan gevormd worden uit familieleden, vrienden, buren, collega’s, verenigingsleden enz. 

De inschrijvingskosten zijn € 10,- per teamlid. 

 

Wat wordt er van een team verwacht? 

Elk teamlid zamelt voorafgaand aan de SamenLoop voor Hoop zoveel mogelijk geld in door zich 

bijvoorbeeld te laten sponsoren. Elk team heeft alle creatieve vrijheid om voor en tijdens de 

SamenLoop geld in te zamelen. 

 

Hoe en wat? 

SamenLoop is geen wedstrijd maar een continue wandelestafette waarbij teamleden elkaar 

afwisselen. Afhankelijk van het aantal teamleden kun je samen bepalen hoe lang ieder teamlid loopt. 

Gemiddeld bestaat een team uit 12 tot 20 personen.  

Ieder team wijst binnen het eigen team een teamcaptain aan. Gedurende de 24-uursloop mag je zelf 

bepalen met hoeveel teamleden je tegelijk loopt en hoe lang en hoe vaak je loopt. Zolang je maar 

met minstens één teamlid gedurende 24 uur rondes loopt als symbool voor de voortdurende strijd 

tegen kanker. 

 

Wat is onze doelstelling? 

Een mooi evenement neer te zetten waar: 

- Lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten 

- Iedere club, stichting, vereniging, kerk, buurt, instelling en ga zo maar door zich op een 

positieve wijze kunnen presenteren. 

- We samen zoveel mogelijk geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. 

Maar vooral … 

Om met z’n allen in de gemeente Heerde iets moois neer te zetten voor iedereen die momenteel  

kanker heeft, voor iedereen die genezen is van kanker, maar ook als herdenking aan al diegenen die 

aan kanker zijn overleden. En voor genezing van iedereen die nu of in de toekomst met kanker te 

maken krijgt. 

Een feest met een lach en een traan…                         Wij hopen van harte op jullie deelname!!! 

 

Voor verdere informatie en opgave: 

Ditty Jagersma (0578-693006), Hans van Es (……), Fredie van Holst (0578-694216). 

Gerdien van Holst (gerdien87@hotmail.com) 

of via het contactformulier van de website: www.heerde.samenloopvoorhoop.nl 

 



 

 

 

 

 


