
 

 

   
Beste lezer en misschien wel geïnteresseerde voor de SamenLoop voor Hoop de Liemers 2016,   
   
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 organiseren wij de SamenLoop voor Hoop De Liemers in het 
Horsterpark In Duiven. 
   
 

De 24 uur van de SamenLoop voor Hoop zijn ontroerend, gezellig en bijzonder en staan symbool voor de 
voortdurende strijd tegen kanker. Het is een wandelevenement om met elkaar van te genieten en om samen 
het leven te vieren. De wandelteams bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en ook de opbrengst van 
de SamenLoop voor Hoop. In de wegwijzer op de website staan zaken die zijn bedoeld om teams/captains te 
ondersteunen met tips en trucs en een overzicht van veelgestelde vragen.   
   
Korte uitleg: 

Wat is de SamenLoop voor Hoop? 
   
In het weekend van 10 en 11 september 2016 staat het Horsterpark in Duiven volledig in het teken van 
de SamenLoop voor Hoop: voor de eerste keer komt dit unieke, 24 uur durende wandelevenement naar de 
Liemers, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de ziekte kanker en geld wordt ingezameld voor 
KWF Kankerbestrijding. Iedereen, jong, oud, fit, niet fit kan meedoen. Naast het feit dat er aan het einde van 
het evenement hopelijk een flink bedrag overgemaakt wordt naar KWF Kankerbestrijding, is de 
SamenLoop voor Hoop vooral een evenement om survivors/eregasten ((ex)kankerpatiënten) een hart onder de 
riem te steken en het leven met z’n allen te vieren.    
De totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding, waarvan 10 % 
naar ons eigen Braamhuis wordt overgemaakt. Het Braamhuis is een inloophuis in Zevenaar voor mensen met 
en zonder kanker, een plek waar lotgenoten elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. 
    

Wat gaan we doen? 
 
Teams van ongeveer 8 tot 24 personen wandelen 24 uur in het Horsterpark, Horsterparklaan 4, 6922 NR te 
Duiven. Ervaring leert dat grotere of kleinere groepen minder effectief zijn, maar dat mag natuurlijk wel. Er 
loopt telkens minimaal 1 teamlid, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Van tevoren en tijdens 
het evenement zamelen de teams op allerlei originele manieren zoveel mogelijk geld in voor KWF 
Kankerbestrijding. En er is nog veel meer: 24 uur lang amusement met optredens van gave bands, bijzondere 
zangers en zangeressen, groot en klein talent, vertier voor de kinderen en een uitgebreid wellness paviljoen 
voor de eregasten. Een geweldig en sportief evenement met een sfeer die uniek en onvergetelijk is.   
   
 



De hoogtepunten tijdens de SamenLoop voor Hoop de Liemers: 
 

• De openingsronde op zaterdag 10 september om 14:00 uur- de SamenLoop voor Hoop wordt geopend 
door survivors/eregasten ((ex)kankerpatiënten). Zij zijn de reden dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan 
de strijd tegen kanker. Zodat er een moment komt waarop iedere kankerpatiënt de ziekte kan overwinnen. 
Onder aanmoediging van familie en vrienden lopen (ex)kankerpatiënten de eerste ronde op het 
parcours. Survivors zijn de eregasten van het evenement. We vragen teamleden om zoveel 
mogelijk survivors/eregasten uit hun omgeving mee te nemen.   
• De indrukwekkende kaarsenceremonie op zaterdag 10 september om ± 22.00 uur (bij het invallen van 
de duisternis) - waarbij er naar verwachting zo'n 3.000 kaarsen branden ter nagedachtenis aan mensen die we 
helaas verloren hebben aan de ziekte kanker en als steun voor de mensen die nu tegen kanker strijden. 
Voorafgaand aan de SamenLoop voor Hoop verkopen de teams de kaarsenzakken waarin de kaarsen worden 
geplaatst voor € 5,00 per stuk. Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor het goede doel. Al deze 
kaarsenzakken worden tijdens de SamenLoop voor Hoop langs de baan geplaatst. Kopers van de kaarsen 
kunnen op de zakken een persoonlijke boodschap schrijven.   
• De sportieve KinderSamenLoop op zondag 11 september om ongeveer 11:00 uur:  een loop van 24 
minuten waarin zoveel mogelijk kinderen meelopen, omdat  ook zij helaas in hun omgeving of zelf met kanker 
te maken krijgen.   
• De feestelijke slotceremonie op zondag 11 september om 14.00 uur. Na een bijzondere 24 uur loopt 
iedereen samen deze laatste ronde. De ronde van Hoop!  
   
De SamenLoop voor Hoop is een evenement waarbij de gehele Liemers laat zien de strijd tegen kanker te 
ondersteunen. Kanker raakt immers 1 op de 3 Nederlanders. Het raakt zoveel mensen, het is hoog tijd dat 
iedereen de ziekte kanker kan overwinnen.   
 

In de wegwijzer op de site hebben we zoveel mogelijk informatie voor je op een rij gezet. Heb je daarna nog 
vragen, stuur dan een e-mail naar deliemers@samenloopvoorhoop.nl.  Ook organiseren we een aantal 
informatieavonden. Als je je aangemeld hebt als teamcaptain, krijg je van ons daarvoor een 
uitnodiging.  Tijdens deze avonden zijn ook kaarsenzakken en armbandjes te verkrijgen om te verkopen. 
 
Houd zeker ook de Facebook pagina en/of de website in de gaten:   
www.facebook.com/SamenLoopvoorhoop: de liemers. Like de pagina en vraag al je vrienden, familieleden, collega’s 
e.d. de pagina ook te liken! Hoe meer mensen de SamenLoop voor Hoop kennen, hoe groter de opbrengst en 
gezelligheid tijdens het evenement zal zijn.   
Website: https://samenloopvoorhoop.nl/samenlopen-per-provincie/gelderland/de-liemers/ 
 

We stellen jullie deelname enorm op prijs en wensen jullie alvast heel veel plezier!    
Namens het hele organisatieteam van de SamenLoop voor Hoop De Liemers 
 

 

mailto:zevenaar@samenloopvoorhoop.nl
http://www.facebook.com/SamenLoopvoorhoop:%20de%20liemers

