
Van zaterdag 05/05/2018, 15u00 tot zondag 06/05/2018, 15u00 vindt het evenement ‘Levensloop’ 

plaats aan de Blaarmeersen te Gent. 

Net als vorig jaar willen wij  ‘de Veldmeersrunners’ aan dit mooie evenement deelnemen.  

Wat is Levensloop? 

Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of gemeente komt 
gedurende 24u samen 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. 

Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours. Hiervoor kunnen ze 
zich eventueel laten sponsoren. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste. 
Levensloop is geen competitie! 

Het is wel een bijeenkomst van heel het verenigingsleven van een stad of gemeente. 
De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte. 

Hoe deelnemen? 

Elk team mag zoveel teamleden tellen als het maar wilt. Er zijn geen beperkingen naar leeftijd of 

geslacht. Iedereen die wil, kan een team vormen: scouts, chiro, service clubs, scholen, sportclubs, 

jeugdbewegingen, vrienden, familieleden, politie, brandweer, ... 

De teamleden lossen elkaar 24 uur lang af met wandelen of lopen op het parcours. Ze zorgen ervoor 

dat er altijd minstens één van hun leden op de piste staat. Het is dus echt teamwerk! Rond het 

parcours zijn er verschillende randactiviteiten (voetmassages, kinderdorp, verscheidene 

optredens,…).  

Toch is Levensloop 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. 

Inschrijvingsbedrag als teamlid € 10.00  

Praktisch 

Op de website van Levensloop Gent 2018 wordt een nieuw team ‘Veldmeersrunners’ aangemaakt.  

De deelnemers kunnen zich wenden tot Christine De Weerd. Na betaling van 10 euro 

inschrijvingsgeld op rekeningnr. BE25 9731 0551 1782 met de opmerking ‘Levensloop + Naam van de 

deelnemer’, zullen zij toegevoegd worden aan het bestaande team en zal de 10 euro doorgestort 

worden naar de rekening ten voordele van Levensloop. Om ons doel te bereiken hebben we 

minstens 50 lopers/wandelaars nodig. Ons streefdoel echter is 100. 

Er zal via een doodle een lijst opgesteld worden met de deelnemers en de tijdsduur welke deze 

willen lopen en/of wandelen zodat er de klok rond iemand op de piste bezig is. Met hoe meer 

deelnemers we zijn, hoe beter. Dan kunnen er op hetzelfde moment meerdere deelnemers samen 

lopen of wandelen. 

Vandaar mijn oproep aan alle leden van de veldmeersrunners : neem deel aan dit uniek 

evenement en geniet van het samenhorigheids- en solidariteitsgevoel. Bovendien maakt je veel 

mensen gelukkig en toon je dat de Veldmeersrunners het hart op de juiste plaats hebben.  


