
ZATERDAG 18 APRIL 2020 - 15.00 UUR
TOT

ZONDAG 19 APRIL 2020 - 15.00 UUR

TEUNENBERG, OLEN

Levensloop Neteland
Olen zet zich 24 uur al 

lopend, fietsend of wandelend in 

tegen kanker 

VIEREN      HERINNEREN      STRIJDEN

Georganiseerd door het lokaal comité, 

een initiatief van Stichting tegen Kanker

www.levensloop.be/neteland

Doe mee met

Levensloop in Olen

Levensloop Neteland is een unieke happening

waarbij alle inwoners van Olen en de

omliggende gemeenten zich kunnen inzetten

in de strijd tegen kanker. We roepen iedereen

op om hun steentje hierin bij te dragen.

Iedereen, waar je ook woont, is van harte

welkom als deelnemer of bezoeker!

Schrik je er ook van hoeveel mensen in je

eigen omgeving te maken krijgen met

kanker? Wel, het is voor hen dat we

Levensloop in Olen organiseren! Vechters

tegen kanker zijn de vips op Levensloop en

uiteraard gaat de opbrengst van het ganse

evenement naar de strijd tegen kanker. Met

de medewerking van het lokaal bestuur Olen,

de verenigingen, scholen, teams, artiesten,

middenstand, bedrijven,... en hopelijk veel

bezoekers maken we samen van Levensloop

in Olen een fantastisch evenement!
 

Lees meer over Levensloop Neteland op:

www.levensloopneteland.info 

www.levensloop.be/neteland 

Voorbije edities van Levensloop Neteland waren in

Herenthout, Heist-op-den-Berg en Nijlen. 

Editie 2021 is in Vorselaar.

Levensloop 

Sleutelmomenten

Op 18 en 19 april 2020 is Teunenberg in Olen

gedurende 24 uur het prachtige decor van het

bijzonder hartverwarmende evenement

Levensloop Neteland. 

 

Dit is een familie- en solidariteitsevenement

waarbij op heel wat manieren de strijd tegen

kanker wordt aangegaan.

Zaterdag 18 april, 15.00 uur

Openingsceremonie

samen de moed van onze eregasten vieren

Kaarsenceremonie

Zaterdag 18 april, 21.30 uur

samen herinneren en eren

Slotceremonie

Zondag 19 april, 14.30 uur

samen strijden tijdens de laatste ronde



Een team is een groepje mensen dat

samen 24 uur loopt, wandelt of fietst.

Een team mag zo veel teamleden tellen

als je maar wil. Elk teamlid betaalt 10

euro inschrijvingsgeld.

 

Vorm een team samen met je familie of

buren, met je bedrijf of school, met je

vereniging of sportclub, met vrienden,...

Ieder team bepaalt zelf wie wanneer en

hoelang loopt, stapt of fietst. Ze lossen

elkaar af, zodat er altijd minstens één

teamlid op het parcours is. 

 

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.

 

Ga op zoek naar een team en meld je aan!

 

TEAM
Deelnemen aan Levensloop als

V.U.: dr. Didier Vander Steichel - Stichting tegen Kanker,
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel

Stichting van openbare nut

Tijdens Levensloop gaat er veel aandacht

naar iedereen die strijdt of gestreden heeft

tegen kanker. We noemen hen 'Vechters'.

 

Als Vechter ben je onze vip samen met je

zorgdrager en kan je genieten van een

gratis programma op maat met

verwenbeurten tijdens de vele workshops,

babbelen met lotgenoten, genieten van

de gezellige sfeer én 

je bent de eregast tijdens de 

Levensloop-ceremonies.

 

Schrijf je dus in en zorg dat je erbij bent!

Deelnemen aan Levensloop als

VECHTER
Als bezoeker ben je meer dan welkom om te

proeven van de sfeer, van een drankje of een

snack en te genieten van optredens en animatie.

Zeker tijdens de drie ceremoniemomenten is je

aanwezigheid een hart onder de riem van wie

(mee)vecht tegen kanker.

 

Voor de jongste bezoekers is er een heus

kinderdorp zodat het een volledig familiaal

gebeuren wordt.

 

Hoe dan ook beleef je een waardevolle ervaring

en help je de activiteiten van Stichting tegen

Kanker mogelijk maken: steun aan

kankeronderzoek, steun aan patiënten, preventie-

en sensibiliseringsactiviteiten en nog veel meer.

VIER MEE!

Vragen? Neem dan zeker contact op met ons:

 

voor Vechters: LLNL.Vechters@outlook.be

voor teams: LLNL.Teams@outlook.be

andere vragen: LLneteland@outlook.be

Levensloop-foon: 0468/245.960

 

meer informatie: www.levensloop.be

Facebook: LEVENSLOOP NETELAND

Met de belangrijke 
steun van:


