Wij organiseren in Hasselt op 28 en 29 april 2018 van 14u30 tot
14u30 een vierde editie van Levensloop op de atletiekpiste in Kiewit.
Levensloop en de missie van de Stichting tegen Kanker…
Wat is Levensloop?
Levensloop is een 24 uur durend feestelijk lokaal evenement voor alle leeftijden. Deze 24 uur
symboliseren het voortdurende gevecht van de patiënt en hun naasten tegen de ziekte. Kanker
‘slaapt’ immers nooit.
Alles draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker, waarbij het
gemeenschapsleven van een stad of gemeente gedurende 24u samen is om:
Mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de bloemetjes te zetten;
mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn; als gemeenschap op te staan en samen de strijd
op te nemen tegen kanker.

Hoe kan u meedoen?
We zetten de mogelijkheden graag even op een rijtje…
Deelnemen als team: Comitéverantwoordelijke “teams” - Pierre pierre.ramaekers@skynet.be
Vorm één of meerdere teams bestaande uit vrienden en kennissen die zich samen, gedurende 24 uur,
inzetten in de strijd tegen kanker. Samen actief zijn is goed voor de teamspirit en de samenhorigheid!
Een team bestaan uit een groep mensen die elkaar gedurende 24 uur aflossen door te wandelen, te
lopen of te fietsen (spinning). Er zijn geen beperkingen in aantal, leeftijd en geslacht. Gedurende de
24 uur van het evenement zorgen ze ervoor dat steeds minstens één van hun teamleden in beweging
is. Wanneer u inschrijft als deelnemer gaat uw inschrijfgeld (€ 10) direct naar de rekening ten
voordele van Levensloop Hasselt. Levensloop is geen competitie. Het voornaamste is dat elk team
plezier beleeft aan de uitdaging, zich solidair toont en actief meewerkt aan het werven van fondsen,
één van de doelstellingen van het evenement.

Deelnemen als Vechter : Comitéverantwoordelijke “Vechters” – Sofie bielensofie@outlook.com
Iedereen die kanker heeft of heeft gehad, is een “Vechter”. Als Vechter ben je “eregast" op
Levensloop. Alle Vechters samen openen het evenement tijdens de openingsceremonie.
Aangemoedigd door familie, vrienden en belangstellenden wandelen de Vechters de eerste ronde.
Deze ereronde symboliseert de moed van Vechters en hun familie en vrienden. Dat is een
indrukwekkend emotioneel moment. Tijdens het evenement is elke Vechter een “VIP” en wordt
hij/zij extra in de watten gelegd.
Inschrijven kan via link : http://www.levensloop.be/relays/hasselt-2017 vervoegen als vechter.
Deelnemen als vrijwilliger : Comitéverantwoordelijke “vrijwilligers” – Els. embrechts@telenet.be
Het organisatiecomité van Levensloop bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Helpende handen zijn
meer dan welkom voor o.a.: opbouwen en afbreken van tenten, podium, ea., onthaal van vrijwilligers,
opruimen,… Wenst u hen te vervoegen, laat het dan even weten, het lokaal organisatiecomité neemt

nadien contact met u op om verder af te spreken en te kijken waar en wanneer uw hulp het best
ingezet kan worden.

Kaarszakjes kopen/verkopen: Comitéverantwoordelijke “kaarsen” – Hilde :hilputll@gmail.com
Eén van de ceremonies op Levensloop is de kaarsenceremonie. Je kan kaarsenzakjes kopen en/of
verkopen (€ 5,- per stuk) waarbij elke kaars opgedragen wordt aan iemand die kanker heeft of gehad
heeft. Als je dat wenst, kan je een persoonlijke boodschap (laten) schrijven/tekenen op het zakje. De
kaarsen worden in het persoonlijke zakje langs de piste geplaatst.
Elk lichtje is een teken van hoop, van troost, van herinnering, van dankbaarheid.
Willen jullie graag een persoonlijk woordje uitleg of willen jullie ons sponsoren, contacteer dan :
0477/230213 of chris.vanbockrijck@telenet.be
Meer info kunnen jullie vinden op de website : https://www.levensloop.be/relays/hasselt-2018
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