
	  

 
 
Geldermalsen, 14 maart 2018  
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
In april, om precies te zijn op 13 en 14 april, vindt voor de vierde keer de 
“SamenLoop voor Hoop” in het Lingepark ( het park achter Blokker) in 
Geldermalsen plaats.  
 
Een uniek en onvergetelijk 24-uurs-evenement. Op een SamenLoop 
staan we stil bij kanker én vieren we het leven.  
 
Diverse teams hebben zich inmiddels opgegeven om gedurende 24 uur 
aan dit evenement deel te nemen. Zij proberen middels diverse acties 
geld in te zamelen voor het KWF. De Samenloop is een activiteit voor 
groot en klein en daarom is er ook een KinderSamenloop. Deze 
KinderSamenloop is op zaterdag 14 april  van 14.15 uur tot 14.45 uur . 
 
De bedoeling is dat kinderen, eventueel vergezeld van ouders, 
gedurende een half uur mee gaan lopen op het parcours. Zij kunnen zich 
hiervoor opgeven door middel van het kopen van een deelnemerskaart 
voor 2 euro. Op deze deelnemerskaart kunnen zij een tekening maken of 
een gedachte schrijven en vervolgens aan de ballon binden die zij vanaf 
bij de kraam van ZV Olympia kunnen ophalen. Na een warming up, zal 
de KInderSamenloop om 14.15 uur starten. 
 
De deelnemerskaarten zijn vanaf 19 maart tot 10 april te koop bij het 
LACO zwembad in Geldermalsen. 
 
Tijdens de SamenLoop voor Hoop draait het niet om wandelen alleen. 
Naast het wandelen is er voldoende vertier voor iedereen. Er zijn diverse 
optredens o.a. van Frans Duijts, het Waardenburgs Visserskoor, DJ Dre 
en the Party Beukers. Daarnaast zullen er door de sportschool diverse 
work-outs verzorgd worden en is er een braderie met diverse loterijen en 
de verkoop van o.a. kleine kadootjes. Kortom een geweldig en gezellig 
evenement met een sfeer die uniek en onvergetelijk is.  
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvattend: 
13 april  19.00 uur start Samenloop voor Hoop Geldermalsen 
14 april  13.30 uur start uitgifte ballonen bij de kraam van ZV Olympia 
  14.00 uur warming up KinderSamenloop 
  14.15 uur start KinderSamenloop 
  14.45 uur eind KinderSamenloop 
  19.00 uur einde Samenloop voor Hoop 
 
Vanaf 19 maart tot 10 april zijn de deelnemerskaarten te koop bij het 
LACO zwembad in Geldermalsen. 
 
Meer informatie over de Samenloop in Geldermalsen kunt u vinden op: 
https://www.samenloopvoorhoop.nl/allesamenlopen/gelderland/gelderma
lsen/ 
 
We hopen dat u en uw kind(eren) enthousiast zijn geworden en dat we 
jullie morgen begroeten op de KinderSamenloop. 
 
 
Het team van Zwemvereniging Olympia 
 
 


