
Samenloop voor Hoop 
Wat is Samenloop voor Hoop? 

Samenloop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen 
die met kanker te maken heeft gekregen. Tijdens een 24 uur 
durende wandelestafette staan we samen stil bij kanker, vieren 
we het leven en zamelen we geld in voor kankeronderzoek. 

Tijdens de samenloop zijn er muziekoptredens, de 
Openingsceremonie, Kaarsenceremonie, een Slotceremonie, 
allerlei inzamelacties voor het KWF kankerbestrijding, en een 
speciale Kinderloop. 

 

Op Ameland wordt de Samenloop voor Hoop gehouden op 7 en 
8 juli 2018  op een parcours rondom Sier aan Zee te Hollum. 

 

De Kinderloop 
Ook kinderen worden geconfronteerd met kanker. Ze kennen 
vaak wel iemand die ziek is geweest of misschien zelfs 
overleden is aan kanker. Tijdens onze Samenloop voor Hoop 
wordt ook een Kinderloop georganiseerd. De Kinderloop is een 
mooie manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het 
biedt kinderen bovendien de kans om zich actief in te zetten 
voor een goed doel.  

De kinderloop is een korte versie van de Samenloop. Tijdens de Kinderloop gaan de kinderen 
24 minuten lang rondes wandelen op het Samenloop parcours dat ongeveer 400 meter lang 
is. Dat kan individueel, samen met familieleden of in een team. Er wordt dus niet in 
schoolverband deelgenomen.   
De Kinderloop is vooral bedoeld voor de kinderen uit de groep 3 t/m 8, maar jongere of 
oudere broers of zussen kunnen natuurlijk ook meedoen.  
Kinderen kunnen zelf geld ophalen met leuke zelfbedachte acties. 
 
 
Kosten, start en opgave. 
 
Deelname aan de Kinderloop kost € 5,-- p/p ( incl. eigen Samenloop T-shirt.) 
 
De start van de Kinderloop is op zaterdag 7 juli 2018 om 13:00 
uur op het terrein bij Sier aan Zee. 
 
Gratis busvervoer MadNes  muziekfestival < ----------- > Sier aan Zee.  
 
 
Wil je ook meedoen met de Kinderloop voor Hoop? Meld je dan aan bij je school via het 
inschrijfformulier 
 
  

Elisa de Jong




         
 
     Zaterdag 7 juli  
 
        13:00 uur 
 
      Sier aan Zee 
 
 

      I N S C H R I J F F O R M U L I E R         
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*  door strepen wat niet van toepassing is. 


