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Volg ons op facebook. Kijk hier ook voor
foto’s en spontane activiteiten waar leden
naar toe gaan.
www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort

Belangrijke data
Maandag 25 maart
Woensdag 27 maart
Zondag 14 april

Speciale wandeling
Speciale wandeling
10 km, halve en hele
marathon Enschede
Zaterdag 18 mei
Strabrechtse heideloop
Zaterdag 6 juli
Beverloop
Zaterdag 7 september Treinenloop
Zondag 22 september Rondje Brandevoort
Maandag 23 september Speciale wandeling
Woensdag 25 september Speciale wandeling
Zondag 13 oktober
(halve) marathon Eindhoven
Donderdag 26 december Kerstwandeling
september t/m juli

Pilates Iedere maandag
om 18.45 uur

SamenLoop voor Hoop Helmond – 29 juni 14.00 uur
tot 30 juni 14.00 uur
HAC terrein, Sportpark Molenven 3 Helmond (Stiphout)
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor
iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende
een 24-uurs wandelestafette staan we samen met
lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.

Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende
ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op
een bijzondere wijze geld inzamelen voor
wetenschappelijk kankeronderzoek. De openheid en
eensgezindheid maken van een SamenLoop een
evenement dat niemand onberoerd laat. Het
evenement wordt volledig door vrijwilligers
georganiseerd.
SamenLoop voor Hoop vindt haar oorsprong in de
Verenigde Staten. Relay for Life, zoals het evenement
daar heet, wordt al sinds 1985 georganiseerd. Door de
jaren heen is het uitgegroeid tot het grootste
fondsenwervende evenement ten bate van
kankerbestrijding. Inmiddels vinden er jaarlijks meer
dan 6.000 wandelestafettes plaats verspreid over
tientallen landen.
Een SamenLoop heeft een heel herkenbaar concept,
dit is mede de kracht. Het is een lokaal georganiseerd
evenement, waarbij je als betrokken vrijwilliger veel
ruimte krijgt om er met de commissie een eigen
invulling aan te geven. Je geeft je eigen kleur aan het
evenement en er zijn een aantal vaststaande
onderdelen, waaronder de ceremonies.
De KinderLoop voor basisschoolleerlingen
Naast de ceremonies organiseren wij ook een speciale
KinderLoop voor basisschoolleerlingen. Dit is een
verkorte sponsorloop van 24 minuten. Kinderen van
basisscholen stellen in samenwerking met de
SamenLoop en hun school eigen teams samen.
Kinderen krijgen zo ook de mogelijkheid om geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker.

De Kaarsenceremonie
Wanneer de avond valt verlichten kaarsenzakken met
persoonlijke boodschappen het parcours. Tijdens deze
ceremonie herdenken we dierbaren en vieren we dat
mensen kanker hebben overwonnen.

De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt iedereen de laatste ronde en
wordt de opbrengst bekend gemaakt en de cheque
overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.
De SamenLoop vindt plaats op 29 juni 14.00 uur tot 30
juni 14.00 uur op het HAC terrein, Sportpark Molenven
3 Helmond (Stiphout)
Meer informatie:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/helmond

Heb je interesse om kosteloos opgeleid te worden als
burgerhulpverlener, dan kun je je nu opgeven middels
deze link: http:/bit.ly/aed-brandevoort
Op basis van de ingevulde gegevens zullen zij dit ism
Gemeente Helmond en HartslagNu verder in kaart
brengen.
Na invullen en verzenden van uw gegevens worden
deze behandeld volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en worden deze alleen
ingezet met als doel het realiseren van een dekkend
AED netwerk in Brandevoort.
Voor meer informatie, neem contact op met
wijkraad.aed@brandevoort.org.

AED project Brandevoort
Door: Nigâr Pekbey, secretaris Stichting Sociaal
Cultureel Centrum Brandevoort
De Wijkraad Brandevoort- werkgroep AED is een
project gestart om Brandevoort te voorzien van een
AED dekkend netwerk.
Er wordt geïnventariseerd:
- Of er voldoende AED's in de wijk aanwezig zijn en
waar deze hangen
- Hoeveel burgerhulpverleners er binnen de wijk
aangemeld zijn
- Welke bewoners interesse hebben om kosteloos
opgeleid te worden als Burgerhulpverlener
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