
  
 

 

      
    

 

Eastermar, januari 2018 

SAMENLOOP VOOR HOOP  12+  
EASTERMAR 

Op 25 en 26 mei 2018 vindt de Samenloop Voor Hoop in Eastermar plaats. Een uniek en onvergetelijk 
24-uurs-evenement waarmee aandacht wordt gevraagd voor de ziekte kanker en geld wordt 
ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.  
 
Omdat we allemaal  met deze ziekte te maken hebben/krijgen, organiseren wij deze SamenLoop voor 
Hoop. De teams wandelen 24 uur in estafettevorm op het wandelpad rondom De Komerk (de 
ijsbaan). Het zou geweldig zijn als heel Tytsjerksteradiel aan dit evenement deelneemt! 
 
Tijdens de Samenloop voor Hoop draait het niet om wandelen alleen. Op het Samenloop terrein 
staan kraampjes van de teams. Deze kraampjes worden door teams gebruikt voor geldwervende 
activiteiten. Een team kan bijvoorbeeld een loterij organiseren of eigengemaakte producten 
verkopen. Er zijn optredens van lokale artiesten, bandjes en kinderactiviteiten. De activiteiten 
verhogen de opbrengst van de teams en dragen bij aan de feestelijke sfeer.  
 
Iedereen kan meedoen!  
 
Vorm als collega’s, vrienden, familie, buren, vereniging, club, kerk, een team van circa 15 deelnemers 
en wandel in estafettevorm de 24-uurs SamenLoop Voor Hoop. Inschrijfgeld is   € 15,- p.p. en u 
beleeft met elkaar een onvergetelijk weekend waarmee we kankerpatiënten steunen en er een feest 
van hoop van maken. Meer info vindt u in  bijgevoegd document “Wegwijzer”.  
 
Doet u mee met de SamenLoop voor Hoop , dan krijgt u van ons alle benodigde informatie. Mochten 
er over deze mail vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen. Met elkaar maken we er een 
prachtig evenement van! Alvast bedankt voor uw reactie en heel graag tot ziens op 25 en 26 mei 
2018! 
 
Enthousiaste groet, 
Commissie Teamwerving & Begeleiding en Commissie Kinderloop Eastermar  



 

 

 

  
 

 

SAMENLOOP VOOR HOOP   KINDERLOOP 12- 
EASTERMAR 

Omdat ook kinderen met deze ziekte te maken hebben/krijgen, organiseren we speciaal voor de 
kinderen in Tytsjerksteradiel en de omliggende dorpen,  de Kinderloop op zaterdagmiddag 26 mei 
om 15.00 uur. De kinderen wandelen 24 minuten op het wandelpad rondom De Komerk, de ijsbaan, 
in Eastermar. Als de kinderen van uw school, vereniging, club, kerk meedoen aan de Kinderloop, 
ontvangt u van ons de sponsorenveloppen. De kinderen betalen 1 euro inschrijfgeld en krijgen een 
paars kinderloop t-shirt. 
 
Het is ook mogelijk om deze Kinderloop op een ander moment en op uw eigen school/in uw eigen 
dorp te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag, een sportdag, een activiteit van de kerk 
of bijvoorbeeld tijdens het dorpsfeest; op deze manier is het gemakkelijker in te passen binnen de 
eigen planning van school/dorp/kerk.  
 
Daarnaast heeft KWF een lespakket ontwikkeld: “Slim met de Zon”. Als we ervoor kunnen zorgen dat 
kinderen zich beter beschermen tegen de zon en niet verbranden, kan er in de toekomst veel 
huidkanker worden voorkomen. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in 
Nederland.  
 
Bent u enthousiast geworden, wilt u uw kind/club/vereniging opgeven, heeft u vragen, of wilt u het 
lespakket ontvangen, laat het ons weten via kinderloopeastermar@gmail.com. 

Loop mee!! 
 
Alvast bedankt voor uw reactie en heel graag tot ziens op 25 en 26 mei 2018! 
 
Enthousiaste groet, 
Commissie Teamwerving & Begeleiding en Commissie Kinderloop Eastermar 
 
Verdere informatie over de Samenloop voor Hoop Eastermar: 
https://www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar/ 
https://www.facebook.com/SamenloopvoorhoopEastermar2018/  

 


