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Geachte heer, mevrouw,

Misschien heeft u het al gelezen in de krant, gezien op de lokale televisie of van iemand
gehoord: op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 wordt de SamenLoop voor Hoop in
Oss georganiseerd. Dit is een sponsor wandelevenement voor jong en oud dat 24 uur
duurt. De “SamenLoop” wordt al in veel plaatsen in Nederland gehouden!
SamenLoop voor Hoop is een bijzonder evenement om stil te staan bij kanker en om het
leven te vieren. We zetten (ex)kankerpatiënten in het zonnetje en herdenken de
overledenen. De opbrengst komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding, dat het geld
heel goed kan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de kwaliteit
van leven voor (ex)patiënten.
Ook u kunt meedoen aan de SamenLoop voor Hoop in Oss, met vrienden, collega’s of
mensen van uw sportclub, hobbyvereniging of uit de buurt. Teams bestaan uit 10 tot 15
‘SamenLopers’ die een parcours lopen over Terwaenen, de Eikenboomgaard en de
Heuvel.
Voor de kinderen is er een speciale Kinderloop voor. Kinderen uit Oss en omgeving
kunnen meelopen op een verkort parcours op zondag 23 juni 2019. De deelnemende
kinderen lopen 24 minuten of 2 of 4 rondjes mee en er zullen heel veel leuke activiteiten
voor de kinderen zijn op het kinderplein waarlangs ze lopen. Er hebben zich al
basisscholen gemeld die met de hele school aandacht gaan geven aan de
KinderSamenLoop.
Daarom willen we u en uw vereniging/bedrijf/organisatie vragen of u met één of
meerdere teams wilt meedoen aan dit mooie evenement.
Naast het wandelen zijn er op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 tal van activiteiten
zoals de indrukwekkende kaarsenceremonie op de avond van 22 juni. Maar overdag en
’s avonds is er ook veel te beleven, met livemuziek van lokale/regionale artiesten, er zijn
kraampjes waar u van alles kunt kopen, u kunt lekkere hapjes eten, kinderen kunnen
zich laten schminken. Kortom: er is voor ieder wat wils. De opbrengsten van de
activiteiten gaan overigens ook naar KWF.

Iedereen kent wel iemand die kanker heeft…. Of heeft gehad. Kom ook. Doe
mee. Leef mee. Loop mee!

Op donderdag 25 oktober houden wij een bijeenkomst om meer informatie te geven
aan deelnemers of mensen die erover denken mee te lopen. Aanvang: 20.00 uur. Locatie:
Hooghuis Lyceum locatie Oss Stadion, Mondriaanlaan 6 te Oss. Tijdens deze bijeenkomst
informeren wij u over de praktische gang van zaken maar doen we ook suggesties hoe
teams op verschillende manieren geld kunnen inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Mochten er verenigingsleden/collega’s/vrijwilligers zijn die willen meelopen maar geen
team kunnen maken, dan kan je ook als individu inschrijven. Alle individuele lopers
vormen volgend jaar een of meerdere teams. Als vereniging/bedrijf/organisatie kunt u
de Samenloop voor Hoop ook ondersteunen door een inzamelingsactie te organiseren.
Doe ook mee! Vanaf 1 september kunt u een team aanmelden via
www.samenloopvoorhoop.nl. Op deze website vindt u de Samenloop voor Hoop Oss
terug onder “Alle samenlopen”. Hier kunt u ook inspiratie opdoen van acties die bij
andere samenlopen al gehouden zijn.
Met z’n allen zorgen we er zo voor dat het onderwerp kanker beter bespreekbaar wordt
en dat het onderzoek naar kanker kan worden voortgezet, zodat er geneesmiddelen
tegen deze ziekte worden ontwikkeld!
Wij hopen dat u met deze brief een beeld heeft gekregen van de Samenloop voor Hoop
Oss en dat dit voor u aanleiding is om dit evenement te steunen met een team, een leuke
actie of een financiële bijdrage.
Voor een kennismaking en meer informatie zien we u graag op donderdag 25 oktober
om 20.00 uur op het Hooghuis Lyceum locatie Oss Stadion.
Met vriendelijke groet,

Coördinator Teamwerving
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