
 

Doe jij ook mee aan de KinderSamenLoop Lansingerland 

 
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er de KinderSamenLoop.  
Met vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, buurtkinderen of neefjes/nichtjes 24 minuten 
wandelen over het parcours bij het zwembad de Windas. 
 
KinderSamenLoop Lansingerland is op zondag 8 september om 10.00 uur. 
 
Omdat in zoveel families, volwassenen maar ook kinderen, te maken hebben met kanker, willen 
we alle kinderen van de basisscholen in Lansingerland de gelegenheid geven ook hun steentje bij 
te dragen aan de strijd tegen kanker. 
 
Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan de KinderSamenLoop op zondag 
8 september. Individueel of in een team lopen de kinderen 24 minuten over het parcours bij 
Zwembad de Windas.  
Teams kunnen door de kinderen zelf samengesteld worden, bijvoorbeeld met vriendjes, 
vriendinnetjes, clubgenootjes, klasgenootjes, buurtkinderen, neefjes, nichtjes enz.  
Individueel lopen kan ook, bijvoorbeeld met een van je ouders. 
 

Zo werkt het          

Voor 1 euro kan een kind meedoen aan de KinderSamenLoop. 
Je krijgt dan ook een t-shirt van het KWF 
Kinderen wandelen 24 minuten voor het goede doel .  
De kinderen worden vanaf 09.00 uur verwacht bij de Windas in het Annie M.G. Schmidtpark. 
 
Kinderen kunnen extra geld inzamelen via de sponsorkaart of bedenken zelf een actie. 
Hoe meer actie´s hoe leuker natuurlijk. Bijvoorbeeld het inzamelen van lege flessen, klusjes doen, 
koekjes bakken of iets maken om te verkopen enz. 
 

Geld inleveren 

Als een kind geld heeft ingezameld kan het geld worden ingeleverd bij het aanmelden om 09.00 
uur. Het eindbedrag  dat de kinderen hebben ingezameld wordt meteen na de 
kinderloop  bekendgemaakt.  
De cheque wordt later opgeteld bij de totaalopbrengst van de SamenLoop en gaat naar 
kankeronderzoek.       
  
Ieder kind tot en met groep 8 kan meewandelen.  
Natuurlijk mogen ouders hun kinderen tijdens de KinderSamenLoop begeleiden, zij hoeven niets 
te betalen.  
Ook kinderen die nog in een buggy zitten zijn van harte welkom. 
 

Zinvolle school-, club-, of groepsactiviteit 

Je kunt je ook aanmelden als school of groep van een school, of bijvoorbeeld als sportclub of 
jeugdvereniging.  
Je kunt je inschrijven via deze link:   
 
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar  kindersamenlooplsland@gmail.com .     
Help je mee onze opbrengst te verhogen?  
 
 
Vriendelijke groet, Mandy van den Broek 
Werving kindersamenloop Lansingerland 
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