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Het weekend van Levensloop Neteland zal doorgaan op 30 april & 1 mei 2022 (onder voorbehoud) 

 

 

 

 

Beste Levensloper, 

Omdat we in 2020,  en ook nu in 2021 nog steeds geplaagd worden  door dat “vieze coronabeestje” 

en daar door voor het tweede jaar op rij al geen Levensloop Neteland kunnen organiseren willen we 

toch graag op de 1 of andere manier laten weten of voelen dat we er nog zijn. 

Dit keer geen 24 u aan één stuk door, maar op verschillende tijdstippen, in de verschillende 

Levensloop Neteland gemeenten.  Graag bieden we jullie dus als alternatief een aantal wandelingen 

aan, om toch in beweging te blijven want dat is  toch ook waar we voor staan, mensen in beweging 

brengen. 

Mensen aanmoedigen om te blijven gaan ondanks alle tegenslagen, ergernissen of welke hindernis 

dan ook.  Kanker staat  niet stil, daarom moeten wij ook  bezig blijven, onze Vechters kunnen ook niet 

stilstaan en moeten blijven hopen, vechten ondanks alle strubbelingen die hun pad kruisen.  Hun 

strijd blijft verder gaan  24u op 24 u, 7/7.   

Daarom willen we mensen  er op attent blijven maken dat kankeronderzoek en preventie nog steeds 

broodnodig zijn, door de gevolgen van corona worden diagnoses of behandelingen uitgesteld omdat 

ziekenhuizen hun handen vol hebben met de corona pandemie.  Onze Vechters verdienen nog steeds 

alle aandacht en de nodige zorgen.  

Om onze Vechters een hart onder de riem te steken en te  laten weten dat we ze niet vergeten zijn  

en om lichaam en geest te stimuleren,  om de moed te vinden om vol te houden, bieden we jullie 

onze eerste wandeling aan in de periode van 05 april 2021 tot 02 mei 2021 in Bouwel.  Jullie kunnen 

kiezen tussen een wandeling van 8,3 km of eentje van 13,5 km.  We hebben gekozen voor een 

bestaande afgepeilde  wandeling (Blarendabberspad) zodat dit voor iedereen makkelijk te volgen is 

en in eigen bubbel volgens de geldende maatregelen te doen is. 

Onderweg kunnen jullie hier en daar leuke wist-je-datjes  lezen over Levensloop of over 

kankerpreventie of Stichting tegen Kanker.  Wens je meer info kan je altijd de QR code scannen om 

meer te lezen over dit onderwerp. 

Dus ben je een  fervent wandelaar of heb je het wandelen nu pas ontdekt?   Ben je het binnen zitten 

beu en heb je nood aan een gezonde portie vitamine D?  Trek dan je wandelschoenen aan en ga er 

op uit en steun zo symbolisch de strijd tegen kanker.  Is wandelen niet je ding?  Ook dan kan je het 

eens proberen, kom uit die zetel en ga het gevecht met jezelf aan, wedden dat je er geen spijt van zal 

krijgen en je jezelf nadien beter zal voelen? 

Spijtig genoeg zullen we tijdens deze wandeling dus zelf niet fysiek aanwezig kunnen zijn met een 

info standje maar indien de situatie  in de loop van de volgende maanden betert, zullen we zeker 

tijdens onze volgende wandelingen proberen aanwezig te zijn op geregelde tijdstippen. 

Dank je wel voor je begrip, je steun en vooral #StaySafe en #NogWatGeduldEnHetKomtGoed!! 
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