
	  
	  
	  
	  
Aan:	  
De	  vertegenwoordigers	  van	  alle	  plaatsen	  in	  SúdWest	  Fryslân.	  
	  
SamenLoop	  Voor	  Hoop	  Sneek-‐SWF	  2016	  
Op	  zaterdag	  en	  zondag	  24	  en	  25	  september	  2016	  van	  16:00	  tot	  16:00	  uur	  organiseren	  wij	  in	  
Sneek	  de	  SamenLoop	  voor	  Hoop	  Sneek-‐SWF	  2016.	  De	  SamenLoop	  is	  een	  24-‐uurs	  estafette-‐
wandelevenement	  voor	  teams.	  Het	  doel	  is	  geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  kankeronderzoek.	  De	  
gehele	  opbrengst	  is	  bestemd	  voor	  het	  KWF.	  Deze	  estafette	  staat	  symbool	  voor	  de	  
voortdurende	  strijd	  tegen	  kanker,	  deze	  gaat	  immers	  ook	  24	  uur	  door.	  
	  
Doel	  &	  evenement	  
Het	  doel	  van	  de	  SamenLoop	  is	  tweeledig:	  enerzijds	  geld	  inzamelen	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  
bestrijding	  van	  kanker	  en	  anderzijds,	  minstens	  zo	  belangrijk,	  steun	  geven	  aan	  mensen	  die	  
tegen	  de	  vreselijke	  ziekte	  vechten	  of	  deze	  overleefd	  hebben:	  onze	  eregasten.	  De	  eregasten	  
van	  de	  SamenLoop	  voor	  Hoop	  Sneek-‐SWF	  2016	  zijn	  (ex-‐)kankerpatiënten.	  Zij	  zijn	  het	  hele	  
weekend	  het	  middelpunt	  en	  openen	  de	  SamenLoop.	  	  
	  
Van	  alles	  te	  beleven	  
De	  lopers	  en	  het	  publiek	  hoeven	  zich	  geen	  moment	  te	  vervelen.	  Op	  het	  SamenLoop-‐terrein	  is	  
een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  muziek,	  cultuur,	  catering	  en	  vele	  activiteiten.	  	  
	  
Ook	  aan	  de	  jonge	  inwoners	  van	  Súdwest	  Fryslân	  wordt	  gedacht.	  Tijdens	  de	  SamenLoop	  voor	  
Hoop	  wordt	  een	  kinderloop	  gehouden.	  Rond	  deze	  kinderloop	  organiseren	  de	  kinderen	  allerlei	  
acties	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  de	  KWF.	  
	  
De	  avond	  voorafgaand	  aan	  het	  SamenLoop-‐weekend:	  vrijdag	  23	  september,	  wordt	  er	  in	  Hotel	  
van	  der	  Valk	  in	  Sneek	  een	  groot	  gala-‐benefiet-‐diner	  mét	  veiling	  georganiseerd.	  Dé	  aftrap	  voor	  
een	  onvergetelijk	  weekend!	  
	  
Drie	  ceremoniën	  
De	  SamenLoop	  is	  opgebouwd	  rond	  drie	  ‘officiële’	  momenten.	  Ten	  eerste	  de	  openingsronde	  
voor	  de	  eregasten.	  Onder	  warme	  aanmoediging	  van	  familie,	  vrienden,	  de	  lopers	  en	  andere	  
belangstellenden	  lopen	  de	  eregasten	  de	  eerste	  ronde	  over	  het	  parcours.	  Zij	  openen	  de	  
SamenLoop	  waarna	  de	  teams	  van	  start	  gaan.	  Het	  tweede	  officiële	  moment	  is	  de	  
Kaarsenceremonie.	  Iedereen	  kan	  een	  Kaars	  voor	  Hoop	  opdragen	  aan	  iemand	  die	  kanker	  heeft	  
of	  heeft	  gehad.	  Dit	  kan	  door	  op	  een	  (papieren)	  kaarsenzak,	  die	  vooraf	  door	  de	  organisatie	  
worden	  verkocht,	  een	  persoonlijke	  boodschap	  te	  schrijven	  voor	  een	  dierbare.	  Deze	  
kaarsen(zakken)	  worden	  rondom	  de	  baan	  neergezet	  en	  ‘s	  avonds	  aangestoken.	  De	  laatste	  
highlight	  is	  de	  slotceremonie.	  Na	  24	  uur	  wandelen	  loopt	  iedereen	  samen	  de	  feestelijke	  laatste	  
ronde.	  Aansluitend	  wordt	  de	  opbrengst	  bekendgemaakt	  en	  de	  cheque	  overhandigd	  aan	  KWF	  
Kankerbestrijding.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Team	  
Mogen	  wij	  ook	  een	  team	  uit	  uw	  plaats	  verwelkomen?	  Een	  team	  kan	  bestaan	  uit	  collega’s,	  
families,	  vriendengroepen,	  buren,	  sportclubs,	  scholen	  of	  allerlei	  andere	  samenstellingen.	  De	  
teamleden	  (een	  team	  bestaat	  uit	  10	  tot	  30	  personen)	  lopen	  afwisselend	  op	  het	  parcours.	  De	  
aanmeldingen	  hiervoor	  lopen	  inmiddels	  al	  flink	  binnen.	  De	  teller	  staat	  al	  ruim	  boven	  de	  30!	  	  
	  
Voor	  de	  gehele	  gemeente	  
De	  SamenLoop	  richt	  zich	  op	  alle	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  SWF.	  Gezien	  de	  inschrijvingen	  
totnutoe	  slagen	  wij	  in	  deze	  opzet;	  we	  zien	  team-‐,	  vrijwilliger-‐	  en	  eregast-‐inschrijvingen	  vanuit	  
de	  hele	  gemeente	  binnenstromen.	  Verder	  merken	  we	  dat	  ons	  initiatief	  in	  brede	  kring	  met	  
groot	  enthousiasme	  wordt	  omarmd;	  voor	  ons	  als	  organisatie	  een	  extra	  stimulans.	  	  
	  
Tot	  slot	  
Wij	  kunnen	  ook	  de	  steun	  uit	  úw	  plaats	  gebruiken.	  Als	  team,	  als	  sponsor	  (wij	  bieden	  
aantrekkelijke	  sponsor-‐pakketten)	  of	  om	  eregasten	  uit	  te	  nodigen.	  Welkom!	  
	  
Uiteraard	  zijn	  wij	  bereid	  om	  op	  een	  vergadering	  of	  andere	  bijeenkomst	  een	  presentatie	  te	  
geven	  over	  de	  SamenLoop	  Voor	  Hoop.	  Neem	  vooral	  contact	  op	  als	  u	  dat	  wenst!	  
	  
Bij	  voorbaat	  dank!	  
	  
Namens	  het	  organisatie-‐comité	  van	  de	  SamenLoop	  voor	  Hoop	  Sneek-‐SWF	  2016.	  
	  
Ale	  Bok	  &	  Kees	  Poiesz	  
	  
Mail	  voor	  (team)vragen	  &	  aanmeldingen:	  teams@samenloopsneek-‐swf.nl	  
Mail	  voor	  eregasten:	  eregasten@samenloopsneek-‐swf.nl	  
Mail	  voor	  sponsoring	  en	  andere	  steun:	  sponsoring@samenloopsneek-‐swf.nl	  
Mail	  voor	  pers	  &	  communicatie:	  pr@samenloopsneek-‐swf.nl	  
	  
-‐*-‐	  
	  
Facebook:	  facebook.com/samenloopvoorhoopsneekswf	  
Twitter:	  twitter.com/samenloopswf	  
Website:	  http://www.samenloopvoorhoop.nl/sneek	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


