
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuijk, 4 februari 2020 

 

Aan de Cuijkse sportverenigingen en sportscholen, 

Bij het horen van het woord Kanker heeft iedereen vrijwel onmiddellijk een persoon in 

gedachten. Iemand die de ziekte in een of andere vorm heeft gehad, een 

familielid/vriend/vriendin die aan de ziekte is overleden bijvoorbeeld. Helaas heeft 

iedereen in zijn of haar omgeving, dichtbij of iets verderaf, te maken met de gevolgen 

van Kanker.  

Op 11 en 12 juli wordt in Cuijk voor de tweede keer een Samenloop voor Hoop 

georganiseerd. Hierbij willen wij jullie uitnodigen om als sportvereniging of 

sportschool mee te doen met dit mooie evenement.  

Wat is SamenLoop voor Hoop? 

Voor wie niet weet wat de SamenLoop 

inhoudt nog even in het kort: de 

SamenLoop voor Hoop is een feestelijke 

wandelestafette gedurende 24 uur, in 

een gezellige braderie-achtige sfeer, 

georganiseerd door vrijwilligers en met 

ondersteuning van KWF 

Kankerbestrijding. Het doel van de 

SamenLoop voor Hoop is enerzijds om 

solidariteit te tonen met mensen die kanker hebben of ermee te maken hebben 

(gehad), anderzijds om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.   

Het is een wandelestafette, waarbij de teamleden elkaar afwisselen; het is geen 

wedstrijd of sponsorloop. Dus iedereen kan deelnemen en bewegen! Naast de 

wandeltocht (een parcours van ongeveer 500 meter op de sportvelden van de 

Groenendijkse Kampen in Cuijk)  organiseren teams tijdens (en voor) het evenement 

allerlei activiteiten om de opbrengst te verhogen. De volledige opbrengst komt ten 

goede aan KWF Kankerbestrijding, met name ten behoeve van wetenschappelijk 

onderzoek.  



Inschrijving team(s) 

We zouden het fantastisch vinden als jullie vanuit de sportvereniging of sportschool 

een team willen en kunnen samenstellen om mee te doen. Een team bestaat meestal 

uit 10 of meer personen. Gedurende de 24 uur loopt er altijd minstens 1 teamlid, als 

symbool van de voortdurende strijd tegen kanker. Afhankelijk van de omvang van het 

team loopt een deelnemer 1 of meer uren. 

 

Teamcaptains 

Elk team heeft een aanvoerder, de teamcaptain. Om het team te voorzien van de 

nodige informatie organiseren wij 3 bijeenkomsten. De eerste is op maandag 30 

maart. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit, ook als jullie nog niet weten of jullie wel 

meedoen. De bijeenkomst is op maandag 30 maart a.s. om 20:00 uur in het Merlet 

College, Katwijkseweg Cuijk. Belangstellenden voor deze avond worden verzocht 

zich even aan te melden bij ons.  

Inschrijven van een team kan natuurlijk nu ook al. 

Teams kunnen door de teamcaptain worden 

aangemeld via de website 

www.samenloopvoorhoop.nl/cuijk.) Rechts op de 

website klikken op ‘Doe mee’. Scroll naar 

beneden en kies voor Deelnemers (zie afbeelding 

hieronder links). De teamcaptain kiest vervolgens 

voor Nieuw team en volgt de schermen die daar 

op volgen. De teamleden kunnen zich daarna bij 

het team inschrijven door te kiezen voor Bestaand 

team en zich vervolgens bij hun team in te 

schrijven.  

Vervolgens sturen wij (digitaal) een boekje met alle informatie. 

We hopen dat jullie mee willen doen en alvast willen nadenken over de samenstelling 

van een of meer teams en over de te ondernemen activiteiten. Dit geeft jullie als 

sportvereniging of sportschool uiteraard  ook de gelegenheid om verdere bekendheid 

te geven aan jullie activiteiten. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om een stand 

van de vereniging of sportschool te 

plaatsen op het terrein tijdens de 

Samenloop voor Hoop. Het kan een 

mooie gelegenheid zijn om de 

maatschappelijke betrokkenheid van 

de vereniging of sportschool te laten 

zien.  

Natuurlijk zijn we van harte bereid om bij jullie een keer uitleg te komen geven, indien 

gewenst. Stuur een mail naar teamwerving@slvhcuijk.nl   

Bezoek voor meer informatie ook onze website www.samenloopvoorhoop.nl/cuijk 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/cuijk


Mochten jullie al op een andere wijze door ons zijn benaderd : beschouw dit bericht 

dan als een extra welgemeende uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 

SamenLoop voor Hoop Cuijk 

commissie teamwerving: 

Ellen de Clerck  

Ria Roelofs 

Nickey van Uden 

Sanne Melsen 

Geert Arts 


