
TendenZ Wonen in Gieten staat 
voor kwaliteit en garantie
De afgelopen jaren is TendenZ Wonen bekend geworden onder 
de naam Cash en Carry Landelijk Wonen. Nu we de crisistijd 
achter ons hebben, is het tijd geworden voor een nieuw aan-
bod aan meubels. We zijn ons meer gaan richten op hoogwaar-
dige kwaliteit en veel maatwerk kasten en tafels.

TendenZ Wonen is een dynamische woonwinkel met een prach-
tig aanbod dat aansluit op de huidige trends. De fysieke winkel in 
Gieten heeft een oppervlakte van ruim 3.000 m², maar ook kunt 
u online terecht in onze webshop. Bij ons kun je van alles vinden, 
van eiken kasteeltafeltjes tot luxe leren banken en van moderne 
woningkasten en winkelkasten tot landelijk gespoten klepban-
ken. Voor elk budget zijn er diverse mogelijkheden. Wij hanteren 
scherpe prijzen door onze eigen import. 

Veel is uit voorraad leverbaar en u krijgt een deskundig advies. 

Tevens kunt u bij TendenZ Wonen terecht voor op maat gemaak-
te meubels, alles is in overleg mogelijk. Voor stoere tafels op 
maat zijn wij al jaren de nummer 1 in de regio!

Bij ons kunt u er op rekenen dat wij zorgen voor een snelle leve-
ring door onze eigen bezorgdienst. Bij TendenZ Wonen zit u goed 
voor al uw meubilair! Wij nodigen iedereen van harte uit om 
langs te komen in onze winkel!

U vindt TendenZ Wonen aan de Oelenboom 2d in Gieten. Tel. 
0592-261956 of kijk eens op www.tendenz-wonen.nl

De SamenLoop voor Hoop beweegt 
Gieten

Eindelijk is het zover. Na anderhalf jaar van voorbereiden 
nadert het einddoel: een SamenLoop waarbij het hele 
dorp in beweging komt, we het leven vieren, Eregasten in 
de watten worden gelegd en we zoveel mogelijk geld op 
halen voor het goede doel. 

En het dorp is in beweging! Al maanden worden er tal van 
acties op touw gezet. Wat te denken van oud ijzer inza-
melen, wc-rollen verkopen, een actie met APK-keuringen, 
tweedehands spullen inzamelen en verkopen. Grandioos 
en hartverwarmend om te zien hoe Gieten de SamenLoop 
zo enthousiast omarmd heeft. 

In december 2015 was de eerste informatiebijeenkomst 
bij de firma Boter | maakt bijzonder. Michel Boter, Kerstin 
Schwartz en Michelle Kieft hadden het initiatief genomen 
voor deze bijeenkomst en tal van potentiële bestuurs- en 
commissieleden hiervoor uitgenodigd. Na een rustige 
aanloop en het in de steigers zetten van de organisatie is 
medio 2016 echt vaart gemaakt met het organiseren van 
de SamenLoop. Zo zijn er commissies gevormd voor team-
werving & registratie, PR, sponsoring, logistiek,  
amusement, ceremonies, Eregasten en de KinderLoop. 

Al deze commissies zijn ingevuld met zeer capabele en 
fanatieke vrijwilligers. Onder andere gesteund door de 
zeer vele bedrijf sponsoren en donateurs is dit gezelschap 
de afgelopen maanden aan de slag geweest om een mooi 
evenement neer te zetten. En wat was deze samenwerking 
positief en respectvol. 

Wat kunt u verwachten? Zaterdag 17 juni om 14.45 uur 
starten we met de openingsceremonie waarna om 15.00 
uur precies de SamenLoop zal starten onder begeleiding 
van de Harmonie uit Gasselte. Vervolgens zullen een keur 
aan artiesten, muzikanten en koren optreden op de twee 
podia die staan opgesteld rondom het parcours. Om 23.00 
uur zal de kaarsenceremonie plaatsvinden waar we met 
zijn allen een moment stilstaan bij de ellende die kanker 
veroorzaakt, we stilstaan bij dierbaren die deze ziekte niet 
hebben overleefd en bij hen die er tegen strijden. 

Omdat we 24 uur wandelen gaan we de hele nacht door. 
Het parcours wordt dan prachtig verlicht door de duizen-
den kaarsenzakken. Op zondag komen we langzaam op 
gang met yoga en een dorpsontbijt en na een kerkdienst 
hervatten we de programmering met verschillende optre-
dens. Parallel aan de optredens op de podia wordt er op 
zaterdag en zondag voor de Eregasten een uitgebreid pro-
gramma georganiseerd en is er op een speciaal kinderplein 
van alles te doen voor de jeugd. De KinderLoop zelf start 
om 13.00 uur. De SamenLoop eindigt op zondag om 15.00 
uur met een spectaculaire onthulling van het eindbedrag 
dat we dan hebben opgehaald. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat dit een waanzinnig bedrag gaat worden en dat we 
met zijn allen trots kunnen terugkijken op een geslaagd 
evenement.

Op 17 en 18 juni gaat Gieten ‘beleven, meeleven en
doorleven’.  Tot dan!

Edgard Weening, 
Voorzitter SamenLoop voor Hoop Gieten 2017

Kanker raakt
ons allemaal! 
Veel mensen worden er door getroffen. Vrijwel ie-
dereen heeft wel familie en/of vrienden die aan deze 
vreselijke ziekte lijden of geleden hebben. 

Gelukkig neemt de kennis over kanker steeds verder 
toe. In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet 
in het tijdiger ontdekken en behandelen van de ziekte. 
Maar voor onderzoek dat niet altijd door de overheid 
kan worden betaald, is heel veel geld nodig. Zo komen 
we steeds dichter bij meer kennis, nieuwe successen 
en betere behandelingen. Zo komen we ook dichter bij 
het moment waarop niemand meer hoeft te sterven 
aan kanker. Ik ben er van overtuigd datdat ogenblik zal 
komen! Helaas is het op dit moment nog niet zover. 
Daarom is het hartverwarmend dat straks op 17 en 
18 juni zoveel mensen willen lopen om dat grote doel 
te bereiken. Dat zoveel mensen uit en van buiten de 
gemeente de hoop levend willen houden dat dat zal 
lukken. Ik ga er van uit dat de SamenLoop voor Hoop 
in Gieten een even groot succes zal worden als twee 

jaar geleden in Annen. We weten immers 
waarvoor we het doen?!

Wethouder Harry Dijkstra,
ambassadeur SamenLoop voor Hoop 
Gieten 2017





Foto: Peter Boter. Ontbreken op de foto: Barbara Wilms, Bernadett e Keizer, Cornee Veenhuis, Hennie Lugies, Gea Kunst (Teamwerving), Harrie Veldman, 
Monique Lahuis, Daniëlle Alti ng (Eregasten), Phillip Smith, Tineke Houwen, Sylvia Bott er (Amusement), Andries van der Meer, Bett y Rijnberg (Logisti ek), 
Rienk Kluiving (PR), Peter Landman, Jan Steenhuis (Sponsoring) en Ingrid Smit (KinderLoop).

ORGANISATIE SAMENLOOP VOOR HOOP GIETEN 2017

Fanatiek Gieten D1: dreamteam!
ieten  doet ook mee aan de amenLoop voor oop en natuurlijk heeft  ook dit team 

een acti e, een doel en een gedachte. e eerste acti e die wordt bedacht is de kontje 
babs acti e , maar aangezien we toch graag een aanzienlijk bedrag bij elkaar willen 
harken worden er ook nog andere acti es bedacht. e hardlopers aanmoedigen ti jdens 
de un orest un op  mei jl. en de wc papier acti e. p zaterdag  mei jl. was het 
eindelijk  zover. We hadden geen bus met rode striping zoals he eam, maar de 

witt e bus met giga laadruimte doet hier absoluut niet voor onder. En als dan ook nog 
een aantal vaders de rollen van , annibal, ace en urdoch toebedeeld hebben 
gekregen en de tune van he eam uit de speakers knalt, kunnen we los. e deuren 
van de witt e bus gaan open, de hoeveelheid wc papier wordt op super eff ecti eve wijze 
keurig herverdeeld, wisselgeld in bakjes, veel herrie en daar gaan we. n colonne terug 
naar ieten om de verkoop te starten. 

D e 3  J ’ s ( J os,  J ens en J arnick)  rij den met R oelina de Weeg b ree de L iesterkrallen en 
omlig g ende straten in en g aan daar los.  A an Thom,  J oost en J u rj en de schone taak om 
de Waardeellaan,  J u lianalaan en omg ev ing  v an su perz acht wc papier te v oorz ien.  D aar 
worden  ink veel meters gemaakt, aangemoedigd door Ronald en Adward. Op het 
U dematerrein en omg ev ing  Westerstraat krij g en I v o en J elmer nog  ex tra hu lp ( dank J ordi 
Oostra  en krijgt chau  eur an nog wat extra rollen naar zich toe gegooid. Soms hapert de 
v erkoop ev en,  maar de j ong ens g aan dapper door.  I n D u u rschen 2  mog en L ars,  A nne en 
H u u b  laten z ien ov er welke v erkooptalenten z ij  b eschikken.  A ls die wij k is v oorz ien,  g aan 
z ij  naar de G asselterweg .  D aar krij g en M aaike,  D orina en J anine ook nog  wat ex tra pakken 
papier in de auto gemikt. En dat alles vanuit de witt e bus, dapper bemand door Max en 
an. Bedenken jullie even wij zij zijn van The A-Team. Wat later tre  en we diezelfde bus in 

Duurschen 1. Daar lopen nog twee jeugdleden van dit team. Sander en Sem zijn daar on 
tour en Aly en olanda zitt en als echte A-Team meisjes in de wagen. Hele straten worden 
ing enomen,  mensen moeten omrij den,  het maakt allemaal niet u it.  H et g aat om de laat-
ste pakken!  We z ij n b ij na los.

Zo af en toe hebben we even contact over de verkoop en het is echt niet te geloven  om 
1 1 . 0 0  u u r starten en om 1 3 . 0 0  u u r u itv erkocht z ij n? !  G E WE L D I G .  M et elkaar g eld tellen en 
als we ev en contact heb b en met de g rote lev erancier,  J an J u mb o A b b as en horen welke 
scherpe prijs hij ons rekent voor de inkoop, vallen we bijna sti jl achterover. Echt TO ! Wat 
heb b en we hierdoor en door de enorme inz et v an de j ong ens,  een topopb reng st g ere-
aliseerd. Af en toe een fooi bij de deur of wat lekkers om de jongens te belonen. Het is 

allemaal zo leuk! Gewoon even  920,00 keiharde euro’s voor de SamenLoop voor Hoop. 
B A M !

Dank aan alle kopers, parti culieren en bedrijven. Kopen aan de deur of al bestellen via 
de mail.  Wij  z ij n enthou siast en ku nnen met elkaar teru g kij ken op een g eslaag de dag .  D e 
wedstrij d v an B org er werd g ewonnen ( iets b enau wd met 5 -6 ,  maar dat heb  j e soms) ,  v eel 
hilariteit b ij  het ov erladen,  alle pakken v erkocht,  patatj e eten en v eel g ez ellig heid.  J os,  
ens, arnick, Thom, oost, urjen, Ivo, elmer, Lars, Anne, Huub, Sem en Sander. Dream-

team!

En de gedachte? Het ziek zijn en het overlijden van Harma moeder van Ivo  heeft  dit 
team geraakt, zoals Harma veel mensen heeft  geraakt! Om niet te vergeten!

J anine Torenb osch

D1 Dreamteam (eigen foto)





De opbrengst v an de SamenLoop v oor H oop in G ieten komt ten goede aan inloophui-
zen en W  onderzoek. e organisatie mag ma imaal  van de opbrengst gebruiken 
voor kosten die gemaakt moet tijdens dit evenement. aar we proberen dit natuurlijk 
zo laag mogelijk te houden. e lat ligt dus hoog  Van de opbrengst gaat ma imaal  
met een ma imum van  , ,  naar de inloophuizen   naar het amelhuys in 

roningen en  naar het recent gestarte obijnhuijs in ssen. et overgrote deel van 
de opbrengst komt ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek naar de behande-
ling van kanker. it de vele onderzoeken heeft de organisatie een tweetal onderzoeken 
geadopteerd om deze e tra onder de aandacht te brengen. et zijn onderzoeken die bij 
ons in de regio worden uitgevoerd. et betreft het onderzoek naar behandelvoorkeu-
ren van ouderen bij kanker  en de ingewikkelde aan uit schakelaar achter leukemie bij 
kinderen . iermee willen we tastbaar maken welke soorten onderzoek er zoal worden 
uitgev oerd.

pbrengstbestemming amenLoop  ls levensverlenging niet het doel is
Ze heeft kanker, is al op leeftijd en zal niet meer genezen. Voordat deze patiënt het weet, 
rolt ze in de medische molen aan behandelmogelijkheden. Wat zou er gebeuren als pa-
tiënten zoals zij na de diagnose eerst met de huisarts praten over wat ze nog kunnen en 
willen in het leven? Daar wordt in het noorden van het land onderzoek naar gedaan.

Steeds vaker willen patiënten en artsen samen beslissen of en welke behandeling een 
patiënt krijgt. Uit onderzoeken blijkt dat voor veel oudere patiënten levensverlenging 
niet per se een doel is. Wanneer iemand ouder dan 60 jaar is en te horen krijgt dat hij of 
zij niet meer kan genezen van kanker, zou het dan voor de behandeling en zorg uitmaken 
als hij of zij daarover eerst eens een goed gesprek voert met de huisarts? De afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het UM G onderzoekt het samen met een aantal noordelijke 
ziekenhuizen.

n noodsituaties te laat
Mariken Stegmann is in opleiding tot huisarts en promovenda bij de afdeling Huisartsge-
neeskunde. In haar eerdere werk op de spoedeisende hulp en de intensive care merkte ze 
dat met de meeste patiënten het doel van de behandeling niet expliciet besproken was. 

Vaak is het in noodsituaties te laat voor zo’n gesprek. Het zou mooi zijn als een arts daar-
over vroeg in het ziektetraject met de patiënt en naasten praat.  Onderwerp van gesprek 
is dan het spanningsveld tussen de behandelmogelijkheden en wat iemand nog wil in het 
leven. De huisarts kent de patiënt meestal langere tijd en zijn naasten ook.  Daarom is 
de huisartspraktijk een logische plek voor zo’n gesprek. En , zegt Stegmann het is fijn 
wanneer huisarts en medisch specialist daarin samenwerken.  

Vanuit de pati nt
Het onderzoek gaat drie jaar duren en naast het UM G zijn ook het Martini Ziekenhuis, 
de Treant ziekenhuizen, het OZG en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen betrokken. Steg-
mann vertelt dat artsen van verschillende afdelingen patiënten informatie meegeven 
over de studie. Daarna neemt zij of haar collega contact op. De helft van de patiënten 
die meedoen, krijgen gesprekken bij hun huisarts die hen uitnodigt na te denken over de 
doelen die ze hebben in het leven. Als ze die kunnen benoemen, kunnen ze ook voorkeu-
ren voor een bepaalde behandeling aangeven. Dit onderzoek is ook heel duidelijk vanuit 
patiëntperspectief opgezet. 

We willen weten of patiënten voldoende vertrouwen hebben om mee te beslissen over 
de behandeling.  Stegmann en haar collega’s inventariseren de doelen die patiënten aan-
geven en bekijken of ze baat hebben bij de gesprekken met de huisarts. We zullen zien 
of deze gesprekken de patiënt helpen om mee te beslissen. En of de behandeling vervol-
gens wordt afgestemd op de doelen die de patiënt heeft aangegeven.  

Meer informatie over de OPTion-studie kunt u krijgen via  option-studie umcg.nl

pbrengstbestemming inderLoop  e ingewikkelde aan/uit schakelaar achter leuke-
mie
Leukemie is bij kinderen de meest voorkomende vorm van een kwaadaardige aandoe-
ning. Het aantal nieuwe gevallen van leukemie bij kinderen in Nederland bedraagt onge-
veer 150. Achter leukemie zit een ingewikkelde schakelaar die bloedstamcellen richting 
leukemie f normale bloedceldeling stuurt. Kan er met deze schakelaar worden gespeeld 
als we er meer vanaf weten?

et project 
Onderwerp van dit onderzoeksproject is het uiterst ingewikkelde mechanisme achter 
deze schakelaar. De verschillende Polycomb-eiwitten functioneren als puzzelstukjes 
samen in dit eiwitcomplex. De samenstelling van de puzzel kan variëren doordat de vier 
verschillende Polycomb-eiwitten al dan niet aanwezig zijn. 

Een van de eiwitten, bx7, 
moet aanwezig zijn om 
stamcel-vernieuwing te be-
vorderen. Als bx7 ontbreekt 
en n van de andere drie 
familieleden bx2, 4 of 8  
in het complex zit, wordt de 
aanmaak van nieuwe stam-
cellen geremd en speciali-
seren de cellen zich juist tot 
bloedcellen. De onderzoekers 
hebben aangetoond dat als 
er teveel van het bx7-eiwit 
in de stamcel aanwezig is, 
leukemie ontstaat. Het is dus een uiterst belangrijke puzzel. In het huidige project willen 
de onderzoekers de precieze moleculaire werking van deze bx-eiwitten uitdiepen. Zo 
gaan ze testen of in leukemiecellen van patiënten de bx-eiwitten verstoord zijn. Ook 
gaan ze testen of het mogelijk is om leukemiecellen alsnog tot uitrijping tot volwassen 
bloedcellen te dwingen door de hoeveelheid bx in de complexen te veranderen.

elevantie voor de pati nt
Dit project zal bijdragen aan een beter begrip van het ontstaan van leukemie en zal moge-
lijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe epigenetische  therapiemogelijkheden, waarbij 
leukemische cellen niet direct worden gedood, maar eerder uitrijpen zodat ze hun kanke-
reigenschappen verliezen.

Waar gaat de opbrengst van de SamenLoop voor Hoop heen?

Commissie Amusement 
zorgt voor afwisselend
programma tijdens de
SamenLoop
N a maanden v an v oorbereiding en v eel passen en meten is het amusementsprogramma 
voor de  uur tijdens de amenLoop klaar. Volledig ingevuld met zangers, zangeressen, 
bands, dansers etc. die zich belangeloos hebben aangemeld om het evenement met de 
nodige entertainment te ondersteunen. Emmy, nje, hillip, Edwin, ylvia en ineke 
van de commissie musement zijn erg blij met al deze medewerking. 

De commissie Amusement heeft er voor gezorgd dat er op twee podia op zaterdag en 
zondag een afwisselend programma te volgen is. Zie elders in deze krant voor een com-
pleet overzicht van het programma op 17 en 18 juni.







ZA TE R DA G  1 7  J U N I  P O DI U M  1  P O DI U M  2  V E LD
1 3 . 3 0   D j  K oos D arwinkel   
1 4 . 4 5  O P E N I N G S C E R E M O N I E  H armonie
1 5 . 3 0    G ea V ermu nt ( z ang eres)   
1 6 . 1 5  U nplu g  & P lay B and    
1 7 . 0 5    H armonie G asselte  
1 7 . 4 0  O u t of  C ontrol ( dansstu dio)     
1 8 . 1 5    M u z iekschool de H ondsru g   
1 8 . 5 0  S poor B iester   
1 9 . 3 5     P hilip en J aimy 
2 0 . 1 0  S olid S ix  R ockb and    
2 0 . 5 5    E erde Weening  en I ris B lom  
2 1 . 3 0  That’ s it ( b and)    
2 2 . 2 0    S ession   
2 3 . 0 0   K A A R S E N C E R E M O N I E
2 3 . 4 0    D J  J an P ieter 
      
      
ZO N DA G  1 8  J U N I  P O DI U M  1  P O DI U M  2  V E LD
0 7 . 0 0  C D    
0 8 . 1 5    Y og a  
0 8 . 3 0    D orpsontb ij t
0 9 . 0 0     Y ellowshoes 
1 0 . 0 0  K erkdienst en F erontes    
1 1 . 0 5    H enk de R u iter  
1 1 . 5 5   M istress en C o    
1 2 . 4 5   Warming  u p kinderen    
1 3 . 0 0  D J  J ari en L ex    K inderL oop
1 3 . 3 0    C hang e  
1 4 . 2 0  M ainstag e P artyb and   
1 5 . 0 0   S L U I TI N G S C E R E M O N I E
1 5 . 3 0   M ainstag e P artyb and



Robijn huijs
Toekomstplannen worden ineens heel onzeker als je de 
diagnose kanker krijgt. J e hebt geen controle meer ov er je 
eigen agenda: je houdt je ineens met heel andere zaken 
bezig dan daarv oor en er ontstaan v ragen.

M et al die v rag en ku n j e heel eenv ou dig  b innenlopen b ij  
een inloophu is.  I n N oord-N ederland ku n j e dan terecht in 
H eerenv een,  G roning en,  M u sselkanaal,  E mmen,  
H oog ev een é n in A ssen!

R ob ij n hu ij s is er in A ssen v oor inwoners u it A ssen,  A a en 
H u nz e,  M idden-D renthe,  N oordenv eld &  Tynaarlo.  D e 
naam komt v an de edelsteen R ob ij n,  die staat v oor kracht 
en lev ensenerg ie.  D at wil het R ob ij n hu ij s b ij  haar g asten 
b ev orderen:  K waliteit v an lev en,  reg ie &  au tonomie om j e 
lev en weer z elf  op te pakken.

O p dinsdag en en donderdag en ku n j e z o b innenlopen.  
Er is altijd een gastvrouw gastheer aanwezig voor een kop 
ko e en persoonlijk gesprek, soms ook met lotgenoten. 
Er zijn ook allerlei activiteiten en evenementen  zie de 
ag enda op onz e web site www. rob ij nhu ij s. nl.  

R ob ij n hu ij s is er ook v oor de naasten,  want de diag nose 
heeft ook een enorme impact op hen! Naasten zien wij 
heel b reed:  partner,  kinderen,  mantelz org ers,  werkg ev ers,  
enz .

M eer ov er R ob ij n hu ij s lees j e op www. rob ij nhu ij s. nl.  
Welkom!

Het Hamelhuys; 
inloophuis voor (ex-)
kankerpatiënten en 
hun naasten 
K anker zet v aak je wereld op z’ n kop. O f je het nu zelf 
hebt of iemand in je omgev ing. J e moet er mee omgaan 
en dat v alt niet mee. 

L ev en met kanker is niet v anz elf sprekend.  A ls j e naast of  
na de behandelingen behoefte hebt aan ondersteuning of 
lotg enotencontact,  kan j e terecht b ij  inloophu is H amelhu ys 
in G roning en.  H et H amelhu ys is g eopend v an dinsdag  tot 
en met v rij dag  v an 1 0 . 0 0  u u r tot en met 1 7 . 0 0  u u r en op 
woensdag av ond.  

I n het H amelhu ys 
worden op v erschil-
lende dag delen 
activiteiten georga-
niseerd. Activiteiten 
die voor a eiding, 
ontspanning  en ont-
moetingen zorgen. 
D aarnaast is er ru imte v oor indiv idu ele ondersteu ning  en 
informatie en kunnen de vrijwilligers van het Hamelhuys 
ev entu eel b ij drag en aan z org  thu is.  

Stichting Hamelhuys
ohan de Wittstraat 15

9 7 1 6  C A  G roning en     
 
tel:  0 6 -3 4 3 3 9 3 8 4  |  inf o@ hamelhu ys. nl
www. hamelhu ys. nl

SamenLoop Ceremonies: vieren en 
herdenken van het leven

Tijdens de SamenLoop v oor H oop nemen de ceremonies 
een centrale rol in. amen vieren wij het leven tijdens de 
openingsceremonie, herdenken staat centraal tijdens de 
kaarsenceremonie en bij de afsluiting geven wij op origi-
nele wijze het eindbedrag weer.

De openingsceremonie
Op zaterdag 17 juni om 14.45 uur is het zover, start van 
de S amenL oop v oor H oop G ieten.  D e opening sceremonie 
begint met een toespraak door Edgar Weening, voorzitter 
v an de S amenL oop G ieten en door H arrie D ij kstra,  wethou -
der en amb assadeu r v an dez e S amenL oop.  D aarna maakt 
u  kennis met een cab aret du o,  z ij  z u llen u  meenemen in 
de S amenL oop en maken het v oorlopig e b edrag  b ekend.  
Dan is het tijd om te starten met de eerste loopronde. De 
E reg asten staan hierb ij  in het middelpu nt.  N a de eerste 
ronde start de loop v oor alle teams onder b eg eleiding  v an 
de f anf are “ D e H armonie” .

De kaarsenceremonie
Dit is een moment om samen stil te staan bij alle mensen 
die v echten en g ev ochten heb b en teg en kanker.  D e start 
v an dez e indru kwekkende ceremonie is om 2 3 . 0 0  u u r.  O p 
dat moment b randen de kaarsen v an hoop in de hopelij k 

g rote aantallen v ersierde kaarsenz akken rondom de rou te.  
P hilip en J aimy S mith z u llen onder b eg eleiding  v an celliste 
I lsj e M erk starten met een eig en g eschrev en lied.  Twee 
Eregasten zullen een persoonlijk gedicht verhaal voorle-
zen. Daarna kunt u kijken naar een prachtige dans uitge-
v oerd door L inda v an A sselt waarb ij  F loor v an Wij k haar 
eig en g eschrev en lied ‘ V linder’  v oor u  z al z ing en.  D it wordt 
gevolgd met twee minuten stilte. 

D e loop wordt weer in g ang  g ez et,  de E reg asten v olg en 
met b randende f akkels.  D e kaarsen v an hoop z u llen de 
hele nacht b lij v en b randen.  H et licht omring t de lopers 
g edu rende de nacht.

De slotceremonie
Op zondag 18 juni om 14.59 uur starten wij met het aftel-
len v an de laatste loopminu u t.  H et cab aret du o z al hierb ij  
wederom aanwez ig  z ij n.  M et een knal slu iten wij  de loop 
af .  D aarna wordt er op een v errassende wij z e het eindb e-
drag  b ekend g emaakt.  D it b edrag  wordt ov erhandig d aan 
de vertegenwoordiger van het KW  Martin Kamping. 

M et een g ez amenlij k lied slu iten wij  de S amenL oop v oor 
H oop G ieten af .

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
Als men de herinnering bewaart.

Onze gedachten gaan uit naar Harma Reugebrink en Gerrie Westerveld. 
We zijn hen dankbaar voor hun bijdrage aan deze SamenLoop voor Hoop.



skidkinderopvang
Gieten loopt mee
Sandra de B oer,  directeur skidkinderopv ang: “ skidkinderopv ang v oelt zich v erantwoor-
delijk v oor,  en betrokken bij de maatschappij waar we deel v an uit maken.

V anu it dez e b etrokkenheid willen wij  een b ij drag e lev eren aan het g oede werk v an de 
KW . Daarom heeft skidkinderopv ang  z ich wederom aang emeld als team en lopen wij ,  
net als in 2 0 1 5  in A nnen,  mee in de S amenL oop v oor H oop in G ieten!  

Op de locaties worden er samen met de kinderen diverse inzamelingsacties gehouden om 
g eld op te halen.  We v erwachten er samen een g root su cces v an te g aan maken! ”



Interview Renate van Veen, 
commissielid Eregasten
R enate,  wat is de 
belangrijkste taak v an 
jullie commissie?
D e b elang rij kste taak 
v an onz e commissie is 
het z org  drag en v oor 
onze Eregasten tijdens 
de S amenL oop v oor 
H oop.  O nz e E reg asten 
tijdens de SamenLoop 
z ij n mensen die ooit 
de diag nose kanker 
heb b en g ehad.  D e E re-
gasten worden tijdens 
dez e dag en v erwend.  
D it willen we doen door 
het b ieden v an schoon-
heidsb ehandeling en,  mas-
sag es,  workshops,  lekker 
eten,  kletsen,  etc.  Tij dens 
dez e dag en wordt er g e-
lu isterd,  g epraat,  g enoten,  
g elachen en g ehu ild.  

M aar v oordat dit plaats kan g aan v inden,  z ij n wij  op dit moment nog  dru k b ez ig  met alle 
v oorb ereiding en.  E r komt een speciale E reg astentent waar de E reg asten z ich ev en ku nnen 
terugtrekken. In deze tent vinden ook de activiteiten plaats, is er muziek en gezelligheid 
en wordt er g ez org d v oor eten en drinken.

Wat was jouw drijfveer om je in te zetten voor de commissie Eregasten
Ik wilde me graag inzetten voor deze commissie, omdat je dan direct in contact staat met 
de mensen.  B ij  de mensen die z iek z ij n of  z ij n g eweest.  I k heb  helaas v an dichtb ij  moeten 
meemaken hoe het is om z iek te z ij n.  M ij n moeder en oma heb b en kanker g ehad en z ij n 
hier b eiden aan ov erleden.  D aarom v oor mij  des te meer reden om iets te doen v oor dez e 
S amenL oop.

oeveel Eregasten hebben zich nu aangemeld  En wat kunnen ze van jullie verwach-
ten?
D e teller staat op 6 7  E reg asten.  D e E reg asten ku nnen v an ons als commissieleden v er-
wachten dat we er voor ze zijn, een luisterend oor bieden om even stil te staan bij het 
g ene wat z ij  mee maken of  meeg emaakt heb b en.  O ns doel is er v oor te z org en dat z e 
tijdens de SamenLoop zich op een mooie manier speciaal kunnen voelen. Dat ze kunnen 
g enieten v an alles wat ons prog ramma z e b iedt.  

Voor veel mensen met kanker is er een drempel om zich aan te melden als eregast of 
mee te lopen met de openingsronde. oe gaan jullie hiermee om
Wij  g aan v ooraf  met de mensen in g esprek.  L eg g en u it wat we doen,  wie we z ij n en wat 
er tijdens de SamenLoop voor Hoop gaat gebeuren. We luisteren naar wat ze te zeggen 
heb b en en v ertellen v ooral dat z e niet alleen z ij n.  We doen dit samen!  D e opening sronde 
mog en z e met hu n naaste f amilie lopen.  M aar natu u rlij k v ertellen we z e dat het niet v er-
plicht is om mee te lopen met de opening sronde.

Renate van Veen Henriëtte Abbas

Renate van Veen op de voorgrond (Foto: Peter Boter)
Commissie Eregasten: van links naar rechts  Jolanda Ho-

ving, Esther van Esch, Peter Oosterman, Trienke Koopman, 
Linda Huzing en Amanda Bokhorst. Op de foto ontbreken: 

Harrie Veldman, Monique Lahuis en Daniëlle Alting.

Vrijwilligers essentieel voor 
organisatie SamenLoop 
voor Hoop
De SamenLoop v oor 
H oop in G ieten kan net 
als ieder ander ev ene-
ment niet zonder de inzet 
v an v rijwilligers. V ieren-
twintig uur lopen op een 
afgesloten parkoers,  met 
v eel entourage en enter-
tainment rond het ge-
heel, vergt veel voorwerk 
en onderhoud tijdens de 
2 4  uur. H ierv oor zijn er 
v eel v rijwilligers nodig. 

I nmiddels heb b en z ich al 
v ele enthou siasteling en 
aang emeld,  echter er is 
altijd behoefte aan meer 
ondersteu ning .  E r is v oor 
iedere j ong ere en ou dere 
v rij willig er wel een pas-
sende functie. Mocht u het goede doel van de SamenLoop voor Hoop een warm hart toe-
drag en en wilt u  u w steentj e b ij drag en aan dit g rote ev enement,  neem dan z . s. m.  contact 
op met de co rdinator vrijwilligers, antienus Warners. De organisatie is blij met iedere 
helpende hand en ieder u u rtj e hu lp.  O ok v rij willig ers v an b u iten G ieten z ij n natu u rlij k 
v an harte welkom.  U  ku nt telef onisch contact opnemen v ia 0 5 9 2 -2 6 3 2 3 2  en/ of  v ia mail:  
j.warners46 ziggo.nl. Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u dit natuurlijk via de beide 
g enoemde mog elij kheden opv rag en.

De organisatie zorgt voor een KW -evenementenverzekering zodat alle vrijwilligers goed 
v erz ekerd z ij n,  v oor een natj e en een droog j e wordt natu u rlij k g ez org d en alle v rij willig ers 
ontvangen een KW  t-shirt en niet onbelangrijk een voldaan gevoel na a oop van het 
evenement. eugdige vrijwilligers kunnen hun hulp inzetten als maatschappelijke stage.

De organisatie van de SamenLoop voor Hoop
Gieten dankt de Week in Week uit voor het
mogelijk maken van deze speciale krant.



Spin in het web van de
SamenLoop
J an M oek,  we hebben begrepen dat jij de 
spin in het web bent v an de SamenLoop in 
G ieten. J e hebt natuurlijk v eel erv aring met 
v ele andere ev enementen waar je ook v eel 
tijd insteekt. Wat maakt de amenLoop zo 
speciaal dat jij ook hier weer je v olledig 
inzet
I k heb  z elf  twee keer met de z iekte te maken 
g ehad en v olg ens mij  kent iedereen in z ij n 
omg ev ing  wel iemand die op welke manier 
dan ook g econf ronteerd is ( g eweest)  met 
kanker.  I k heb  het g elu k dat ik het org anise-
ren v an een S amenL oop v oor H oop nog  mee 
kan maken. Voor mij een extra stimulans om 
op dez e manier een b ij drag e te lev eren om 
hopelijk deze heftige ziekte zo snel mogelijk 
teru g  te dring en.  

J e bent de kartrekker v an de commissie 
Logistiek. Wat doet de commissie Logistiek   
En wie zitten er nog meer in deze commis-
sie
De commissie Logistiek is belast met orga-
niseren en reg elen v an de f aciliteiten om dit 
ev enement onv erg etelij k te maken.  O nz e 
commissie richt z ich v oornamelij k op de 
inrichting, op- en a ouw van het terrein en 
we z ij n de contactpersoon naar de g emeente 
v oor v erg u nning en en lev eranciers.  D e 
wensen en eisen v an de andere commissies 
komen veelal bij ons als Logistiek terecht 
z odat wij  ku nnen z org drag en v oor een g oede 
u itv oering  op de dag en z elf .  K ortom als 
Logistiek krijgen wij te maken met o.a. een 
calamiteitenplan, bewaking, EHBO, catering, 
elektriciteit, parkeren, afzetten, aankleding 
v an het terrein en dit in nau we samenwerking  met de andere commissies.

Om al deze onderdelen goed te kunnen uitvoeren bestaat onze commissie logistiek uit de volgende vijf personen  Anita 
Hollander, Betty Rijnberg en Andries van der Meer houden zich o.a. bezig met de gehele aankleding van de podia, hore-
caplein, Eregastentent en het terrein rondom het loopparcours. antienus Warners, naast eerdergenoemde onderdelen 
is hij co rdinator van een groep van ruim 55 vrijwilligers. Emiel van Trigt, is oud-inwoner van Annen en heeft in Annen 
de SamenLoop ook meehelpen organiseren. Wij maken dan ook graag gebruik van zijn kennis. Tevens is hij voor de orga-
nisatie bezig met het maken van een algeheel draaiboek voor alle commissies. 

Wat kun je vertellen over de voorbereiding
Wij zijn nu bijna een jaar bezig met de voorbereiding wat tot nu toe voortre elijk is verlopen. Door regelmatig met alle 
commissies te vergaderen zijn er leuke ideeën ontstaan en worden duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet. We 
z ij n met een g roep z eer enthou siaste v rij willig ers die er met elkaar een g eweldig  ev enement v an willen maken.  D aar-
naast is de b ereidwillig heid v an ondernemers en b edrij v en om mee te denken in g eld of  natu ra erg  g root.  H ier ku n j e als 
organisatie beslist niet zonder. Door de diverse goed bezochte informatieavonden in het voortraject merk je nu dat het 
ev enement in het dorp en omg ev ing  ook steeds meer g aat lev en.  

Verschil met andere evenementen is dat dit evenement bijna  dagen duurt. Wat vind je het spannends voor jullie 
commissie
Het spannends is dat alles op tijd geregeld is en het van begin tot het eind goed verloopt. Dat wij niet te maken krijgen 
met een calamiteit zoals een stroomstoring of een hevige regen- of onweersbui. Wij hopen dat we iedereen een onver-
g etelij ke 2 4  u u r ku nnen b ez org en.

Waarom moeten mensen de amenLoop bezoeken, ook als ze niet meedoen
De SamenLoop voor Hoop is een uniek, indrukwekkend en gezellig 24 uurs wandelevenement waarmee geld wordt 
ingezameld voor de strijd tegen kanker. ong en oud, vrienden, familie, collega’s, verenigingen, iedereen kan meedoen te 
symboliseren dat de zoektocht naar middelen tegen kanker ook nooit ophoudt.

Voor mensen die niet meelopen is er van alles te doen. Ze kunnen meedoen met allerlei activiteiten of bij de kraampjes 
artikelen kopen ten bate van de SamenLoop voor Hoop. Ook kunnen ze op het horecaplein een lekker hapje en drankje 
nu gen. Daarnaast zijn er twee podia waarop een zeer afwisselend programma te zien is voor een heel breed publiek.  
Tevens kunnen de bezoekers gebruik maken van een dorpsontbijt op zondagmorgen van 08.30 tot 10.00 uur. 

Hoogtepunten van de SamenLoop voor Hoop zijn de indrukwekkende ceremonies. De openingsceremonie, de kaarsen-
ceremonie en de slotceremonie.  D ez e moet eenieder komen b ekij ken.  D at z ij n namelij k momenten waarop iederé é n 
beseft waar de SamenLoop eigenlijk om draait. Het zijn momenten om stil te staan bij het leven maar ook om het leven 
te vieren. Kortom  een super indrukwekkend en emotioneel evenement, waarbij een lach en een traan elkaar ongetwij-
f eld g aan af wisselen.

an Moek Henriëtte Abbas

Foto: Peter Boter

Team 49
Kop d’r Veur heeft 
plezier in het 
bedenken van
acties voor de 
SamenLoop

E en team v an fa-
milie en v rienden 
die fanatiek aan 
de slag is gegaan 
met het beden-
ken van acties. 
De afgelopen 
periode werd er 
bijna wekelijks 
wel weer iets 
bedacht om geld 
in te zamelen. 

Zo z ij n wij  een 
aantal keren naar 
de v looienmarkt 
in Bakkeveen 

g eweest om daar spu llen te v erkopen die we v an v eel 
mensen heb b en ontv ang en.  D e dames z ij n dru k aan het 
cakebakken geslagen. Op zaterdag 8 april jl. hebben we de 
zelfgebakken cakes verkocht in een stand bij de AH in Leek. 
Daarnaast verkopen we armbandjes, verzamelen we lege 

essen, verkopen we zelfgemaakte poppenkleertjes en 
zijn natuurlijk blij met iedere vrije vorm van donatie. We 
rekenen erop dat we tijdens de SamenLoop in Gieten een 
mooie b ij drag e ku nnen doen namens ons team.

Team 66, Schaats-
vereniging N.O.D. 
gaat voluit 
"PLANKEN"

H et team v an schaatsv ereniging N oordoost Drenthe ( sv  
N  zal tijdens de amenLoop voor oop de schaats-
plank gaan demonstreren. it doen ze in hun kraam naast 
het parcours van de  uur estafetteloop. 

Lie ebbers, jong en oud, kunnen naar hartenlust van 
de gelegenheid gebruik maken om op 17 en 18 juni te 
planken . De manier om te schaatsen in de zomer! Alle 

opb reng sten g aan naar de S amenL oop.  D e schaatsv er-
enig ing  moedig t iedereen aan een kij kj e te nemen b ij  de 
kraam van sv NOD voor dit sportieve gebeuren.

Wilt u alleen kijken hoe de jeugd van de schaatsvereniging 
de schaatsplank b ehendig  demonstreert?  D at kan natu u r-
lijk ook. Een donatie is vanzelfsprekend altijd welkom.
We zien u graag bij onze kraam.



Kaarsenzakken…. wat zijn dat?

aarsenzakken zijn een prachtig en belangrijk onderdeel van de amenLoop voor oop. 
e eenvoudige witte papieren zakken worden door mensen voorzien van een tekst en/

of tekening. Vervolgens worden ze langs het parcours geplaatst met een kaarsje erin. 
et name s nachts is dit een prachtig gezicht en biedt de mensen die dan lopen een 

mooi verlicht pad.

V erschillende teams v erkopen 
kaarsenzakken. Heeft u nog geen 
zak? Vraag mensen van een team 
of  z e ook z akken v erkopen.  D aar-
mee steunt u het betre ende 
team. Of koop ze voor  5,- bij 
Primera in Gieten of bij umbo 
Abbas in Gieten. 

Bij de umbo vindt u tevens een 
zuil waarin de bewerkte zakken 
ingeleverd kunnen worden. De 
organisatie roept op vooral ge-
bruik te maken van deze inleverzuilen zodat ze vroegtijdig een inscha ng kunnen maken 
v an het aantal ‘ v ersierde’  z akken v oor de kaarsenceremonie.

Maaltijden, hapjes en
drankjes op de SamenLoop
in goede handen

euben Catering
Peter Mulder en Wim Oldenhuizing uit Eext hebben beiden een ruime ervaring op het 
gebied van horeca. Sinds oktober 2012 zijn ze gezamenlijk eigenaar van atering Teu-
ben. Voor het organiseren van feesten, partijen, bijeenkomsten en grotere evenementen 
draaien zij echter al jaren hun handen niet om.

Voor atering Teuben staat er tijdens de SamenLoop maar n doel centraal  voor zowel 
de actieve deelnemer als de enthousiaste bezoeker een gevarieerd aanbod aan eten aan 
te bieden. We houden ons hierbij aan de richtlijnen en voorschriften HA P . 

Het verkopen en bereiden van warme en gekoelde gerechten, wordt daarom alleen bij 
de catering toestaan. Met maximale inzet van vrijwilligers en gebruik van eigen tenten en 
meubelen wil Oldenhuizing een maximale opbrengst voor de SamenLoop nastreven. Van 
alle drankjes en food gaat een substantieel deel naar de SamenLoop. 

umbo bbas ieten
Het team van umbo Abbas organiseert in samenwerking met atering Teuben en TikTak 
ko e op zondagmorgen tussen 08.30 en 10.00 uur een groots ontbijt op het terrein. De 
prijs voor dit uitgebreide ontbijt is in de voorverkoop 2 euro per persoon. Deelnemende 
teams kunnen zich via teamregistratie inschrijven. 

Tevens is het ook voor niet-deelnemers  mogelijk bij de balie van umbo Abbas een 
ontbijtbon te kopen voor 2 euro. Op zondag 18 juni zullen zolang de voorraad strekt  nog 
ontbijtbonnen op het terrein te koop zijn voor 3 euro. Kinderen tot en met 10 jaar eten 
gratis mee. 

De volledige opbrengst van dit ontbijt komt ten goede aan de SamenLoop voor Hoop Gie-
ten. Hiermee hoopt het team van umbo Abbas zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers 
ervan te overtuigen gezellig zondagmorgen op het terrein te komen ontbijten.

W im Oldenhuizing en Jan Abbas (eigen foto)

Twee carving-beelden in de 
verkoop voor SamenLoop 
voor Hoop

e organisatie van de amenLoop voor 
oop ieten heeft via  en schenking 

twee carving beelden beschikbaar ge
kregen. eze beelden zullen tijdens de 

uurs loop bij inschrijving verkocht 
worden. e beelden worden los van 
elkaar verkocht en de hoogste bieder 
per beeld wordt de nieuwe eigenaar. 

De beelden zullen in de KW -stand op 
het evenemententerrein Sportpark 
de Goorns tentoongesteld worden en 
hier kan een ieder een bod uitbrengen 
middels het invullen van een formulier. 
Zondagmiddag 18 juni rond 15.00 uur 
wordt gekeken wie het hoogste bod 
heeft uitgebracht. Op de foto ziet u n 
van de beelden  een uil op een boek.

arving-beelden zijn beelden welke ge-
zaagd worden uit boomstammen mid-
dels een ke ngzaag. In korte tijd weet 
diegene die de ke ngzaag hanteert van een boomstam een zeer fraai beeld te maken. 
Deze twee beelden welke bij Staatbosbeheer zijn gemaakt kunnen zowel voor interieur 
als voor exterieur gebruikt worden. 

Door de individuele zaagkunst zijn alle beelden zoals gezegd uniek. Geen enkel beeld is 
hetzelfde. Wilt u uw interieur of exterieur dus verfraaien dan kunt u op 17 of 18 juni een 
bod uitbrengen. De gehele opbrengst gaat uiteraard naar de SamenLoop voor Hoop.

De dank gaat uit naar de schenkers van deze twee beelden.





Voor basisschoolkinderen: 
KinderLoop voor Hoop
V oor de kinderen v an de basisschool is er 
ti jdens de amenLoop een speciaal pro
gramma. p zaterdag van .  tot .  
uur en op zondag van .  tot .  uur 
wordt er een speciaal inderplein ingericht. 

ij de ingang van dit plein kan een kaartje 
worden gekocht   euro. et dit kaartje 
hebben de kinderen toegang tot springkus
sens, spelletjes, een grote zandbak en kun
nen ze worden geschminkt of opgemaakt. 

aarnaast geeft  het kaartje recht op een 
amenLoop voor oop plaktatt oo, drinken en iets lekkers. 

De volledige opbrengst van dit Kinderplein is voor de SamenLoop voor Hoop. Er is ti jdens 
de gehele opening van het Kinderplein begeleiding en toezicht door vrijwilligers. Ouders 
blijven wel te allen ti jde verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Tevens is er op het 
Kinderplein eventueel de mogelijkheid voor kinderen om het door hun opgebrachte spon-
sorg eld in te lev eren.

Op zondag 18 juni a.s. wordt er een KinderLoop georganiseerd. In plaats van 24 uur lopen 
de kids 24 minuten hun rondjes op het SamenLoop parcours. Deze rondjes worden in 
tegengestelde richti ng van de volwassenloop gelopen, zodat er alle ruimte is voor aan-
moediging. De kinderen dienen zich rond 12.30 uur te verzamelen bij het hoofdpodium. 
Spelers van Tikotaria geven hier de aft rap, waarna we starten met een warming-up door 
M arleen M eertens v an R itma.  

Vervolgens gaan de kinderen zelf dus zonder ouders  hun 24 minuten lopen. Voor de 
jongste kinderen zett en we begeleiding van een aantal oudere meiden in. Ouders kunnen 
hun kinderen langs de kant aanmoedigen. Na a  oop worden er ballonnen opgelaten en 
wordt de opbrengst van de KinderLoop bekend gemaakt.

De commissie Teamwerving 
zorgt voor de teams
Wie zijn wij
De commissie Teamwerving bestaat uit 17 personen. Vanuit Gieten zijn dit  Anita Mul-
der, ornee Veenhuis, Dorina Goelema, Gea Kunst, Harm Veenhuis, Heleen Oosterhuis, 
Hennie Lugies, Karla idder, Marian Lanti ng, Marjan Kunst, Michelle Kieft , Mieke Nieu-
wenhuis, Pieter Venema en Thea ochemsen. Maar ook de omliggende dorpen zijn hierin 
vertegenwoordigd door Robert de ong uit Eext, Bernadett e Keijzer uit Gieterveen en Bar-
bara Wilms uit Gasselte. We zijn een enthousiaste groep mensen die veel ti jd en energie 
hebben gestoken in het werven van teams en het geven van informati e aan de teams.

eams 
Al in augustus 2016 is de com-
missie Teamwerving ti jdens de 
zomerzondagmarkt begonnen 
met het bekendheid geven aan de 
S amenL oop v oor H oop.  D e eerste 
namen van mensen die mee willen 
lopen zijn hier genoteerd waarvan 
de Brandweer het eerste team was. 
De inschrijving gebeurt via de web-
site htt ps www.SamenLoopvoor-
hoop.nl gieten . Nadat teams zich hebben ingeschreven, krijgt de teamcaptain informati e 
toegestuurd over de SamenLoop voor Hoop. Michelle Kieft  en Hennie Lugies vormen 
samen Teamregistrati e en houden alle registrati es bij en sturen regelmati g e-mails naar 
de teamcaptains. Bijvoorbeeld om ze uit te nodigen voor de teamcaptainsavond.

Elk team krijgt een contactpersoon aangewezen vanuit de commissie Teamwerving. Een 
team kan voor vragen terecht bij deze contactpersoon. Maar andersom wordt er door de 
contactpersoon ook informati e gevraagd aan de teamcaptain, bijvoorbeeld of een team 
een kraampje nodig heeft  ti jdens de SamenLoop voor Hoop. Ook zijn er informati emid-
dagen en -avonden geweest waar teams langs konden komen voor vragen, armbandjes, 
kaarsenzakken, aanmelden van een team of het inleveren van geld. Voor de teamcaptains 
zijn drie teamcaptainsavonden georganiseerd, die goed bezocht zijn. Naast een aantal 
sprekers ging het vooral over prakti sche zaken  Waar moet ik op lett en bij het aanmelden 
van een teamlid? Hoe kan ik een acti e melden op het acti epla  orm? Welk team heeft  een 
overnachti ngsplaats nodig? En nog veel meer.

cti es
Het doel is om geld in te zamelen voor KW -kankerbestrijding. Veel teams zijn daarom 
bezig met acti es. Het gaat om hele verschillende acti es, zoals bijvoorbeeld het verkopen 
van kniepertjes, het organiseren van een bingo en het ophalen van oud ijzer. Deze acti es 
zijn meestal online aangemaakt op het acti epla  orm waarop te zien is hoeveel geld er 
is opgehaald met een acti e. Wilt u nog een acti e aanmelden? Het acti epla  orm staat op 
www.SamenLoopvoorhoop.nl gieten, kies dan voor Start een acti e .

Nog niet opgegeven
Via www.SamenLoopvoorhoop.nl gieten kan dit alsnog. Echter kunnen wij niet meer 
garanderen dat u een t-shirt krijgt. Kunt u geen team op de been krijgen, maar wilt u 
wel graag meelopen? Wij zorgen er voor dat u wordt ingedeeld bij een speciaal hiervoor 
opgericht team, namelijk team 22  De Bonte Verzameling.  
Meer informati e  teamregistrati e.svhgieten gmail.com

Teamcaptainbij eenkomst 1 3  mei j l. Foto: Peter Boter

Organisatie van de SamenLoop 
voor Hoop Gieten erg blij met hun 
sponsoren
De commissie Sponsoring is vorig jaar oktober gestart met het onder de aandacht bren-
gen van het evenement en daarnaast bedrijven en instanti es enthousiast te maken om 
hun naam te verbinden aan dit geweldige evenement. Nu, maanden verder, is de commis-
sie uitermate tevreden met het resultaat. Vele bedrijven en personen hebben belange-
loos hun medewerking toegezegd door het beschikbaar stellen van materialen of dien-
sten en of hebben geld gedoneerd. Een resultaat dat straks op 18 juni a.s. zeker bijdraagt 
aan een hopelijk geweldige opbrengst. Wilt u meer informati e over de mogelijkheden om 
bij te dragen als bedrijf of instanti e? Neemt u dan contact op met de commissie Sponso-
ring  sponsoring.svhgieten gmail.com. 

Op SamenLoopvoorhoop.nl gieten vindt u onder sponsoring de namen van alle bedrijven, 
instanti es en personen die een bijdrage geleverd hebben aan deze SamenLoop.




	WiWu_23_14
	WiWu_23_23
	WiWu_23_48



