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Tiende Nieuwsbrief 
 

Lieve mensen, 
 

Nog een paar dagen te gaan! Kriebels in de buik! 
Wat zal de SamenLoop voor Hoop Delft 2018 ons 
brengen? Achter de schermen wordt er hard ge-
werkt om de SLvH te realiseren. Nu nog even dui-
men voor mooi weer! Ik kijk ernaar uit iedereen te 
mogen begroeten tijdens de eerste SamenLoop 
voor Hoop in Delft 
 

Met vriendelijke groeten, 
Huub Schoemaker, voorzitter Commissie PR. 
 

43 teams en 770 wandelaars 
 

De teller voor de estafetteloop voor de  SLvH staat 
nu op 43 teams met in totaal 770 wandelaars die 
het parcours van 1.000 meter gaan afleggen. Dit 
aantal overstijgt alle verwachtingen. We hadden 
gehoopt op 500 wandelaars. Dit aantal is duidelijk 
ruim overschreden. Helemaal geweldig! Vooral 
doorgaan en we kijken uit naar ons glazen plafond! 
Voor zover dat glazen plafond er is, want: ‘The Sky 
is the Limit’! 

Kaarsenzakken inleveren 
& terugkrijgen—Rectificatie 
 

De kaarsenzakken die af zijn, kan je inleveren bij 
Marjolein of Ingrid van den Bosch. Wij zorgen er 
met de vrijwilligers van de SLvH voor dat ze langs 

het parcours worden geplaatst. 
De kaarsen blijven na de kaarsenceremonie de he-
le nacht bran-
den. Als jij jouw 
kaarsenzak te-
rug wilt, geef 
dat dan aan bij 
Ingrid van den 
Bosch 
(Teamcaptain 
Inloophuis De-
bora).  Zij haalt de kaarsenzakken van het par-
cours op zondagmorgen tussen 08.00 en 09.00 
uur. Zet duidelijk jouw naam op jouw kaarsenzak! 

 

Eregasten: registreren bij aankomst 
 

Bij aankomst dient iedere eregast zich te registre-
ren . De locatie is aan het begin van het terrein. Bij 
registratie ontvang jij jouw SLvH-shirt en een speld. 
Zorg dat je er ongeveer om 12.30 uur bent, dan 
heb je meer dan genoeg tijd voor registratie en 
ben je ruimschoots op tijd in het paviljoen voor 
eregasten (13.00 uur). 
 

Het algemene programma is bekend 
 

Het algemene programma is bekend en staat op de 
site van de SLvH. Het programma is te uitgebreid 
om op te nemen in 
deze Nieuwsbrief. 
Bezoek dus de site 
van de SLvH voor 
alle informatie. Als 
je geen pc hebt, 
vraag aan familie of 
bekenden of zij er 
een afdruk van kun-
nen maken. 
Bekijk het program-
ma: er staan heel 
leuke en mooie op-
tredens vermeld! 

Z.O.Z. 
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Vrijwilligers en verzekering 
Ook voor gastvrouwen en gastheren in het pavil-
joen voor Eregasten 
 

Als jij vrijwilliger bent tijdens de SLvH, meld dit dan 
aub ook op de site van de SLvH. Ook als je gast-
vrouw of gastheer bent in het paviljoen voor ere-
gasten. Aanmelding betekent dat jij ook bent ver-
zekerd! Voor nadere info: kijk op de site van de 
SLvH. 
 

Openingstijden kramen 
 

De openingstijden voor de kramen zijn: op zater-
dag van 13.00 tot 22.00 uur en op zondag van 
09.30 tot 14.00 uur. 
 

Kraam Inloophuis Debora 
 

In de kraam van Inloophuis Debora zullen vooral 
producten te koop zijn die zijn gemaakt binnen ons 
inloophuis. 
Tegelijk ook 
de kaarsen-
zakken en 
armbanden 
van de SLvH. 
Aanspreek-
punt voor de-
ze kraam is Marjolein Lotgering. 
In deze kraam vind ook de veiling plaats van een 
schilderij van Kerdy van Vuuren. 
 

Veiling schilderij van Kerdy van Vuuren 
 

In de kraam van Inloophuis Debora vindt de veiling 
plaats van een van de schilderijen van Kerdy van 

Vuuren: 
“Delftsblauwe 
Skyline”. Het doek 
meet 60 bij 80 
cm. De verkoop-
waarde is € 250,-. 
Tijdens deze vei-
ling wordt gestart 

met een minimumbod van € 75,-. Er kan bij de 
kraam van Inloophuis Debora worden geboden op 
zaterdag 9 juni van 14.00 tot 17.00 uur. De hoogste 
bieder krijgt een bericht. Om 17.00 uur zal Kerdy 
van Vuuren het schilderij overhandigen aan de 
hoogste bieder. Alstublieft contant betalen, er kan 
niet worden gepind. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de SLvH. 
 

Kraam Team Inloophuis Debora 
 

In de kraam van Team Inloophuis Debora 
(teamcaptain Ingrid van den Bosch) worden heel 
andere dingen ‘aan de man gebracht’. In eerste 
instantie kan worden gedacht aan zelfgebakken 
versnaperingen 
(koekjes, taartjes, 
e.d.). In wezen is deze 
kraam géén rommel-
markt. Er kunnen pro-
ducten worden verkocht die nog als nieuw zijn 
(niet uw rommelzolder opruimen). De kraam meet 
2 meter bij ongeveer 1 meter. Dan is het zaak dat 
e.e.a. overzichtelijk blijft, zowel voor de verkopers 
(vrijwilligers) als voor de kopers. Dus: geen bergen 
dozen aanleveren met allerlei rommel: alléén spul-
len die aantrekkelijk zijn om te (ver-)kopen. 
De spullen kunnen  (door jezelf) worden aangele-
verd op vrijdag 8 juni tussen 15.00 en 17.00 uur, of 

op zaterdag 9 juni (voor aanvang van de opening 
van de kramen, dus voor 13.00 uur, of op het mo-
ment dat je aanwezig bent/komt).  
Na afloop (zondag 10 juni om 14.00 uur) kunnen 
de niet verkochte spullen worden afgehaald bij de 
kraam. Als de spullen niet worden afgehaald, gooi-
en wij ze weg (we hebben geen ruimte om niet 
verkochte spullen op te slaan in ons inloophuis)! 
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 Opbrengst Team Inloophuis Debora……. 
 

Opbrengst tot nu toe 
onder de maat! 
 

Team Inloophuis Debora 
heeft zich ertoe gecom-
mitteerd om (minimaal) 
€ 500,- op te halen voor 
KWF. Helaas is er tot op 
dit moment € 300,- toe-
gezegd/overgemaakt. 
Hierbij roepen wij de 
teamleden van Team 
Inloophuis Debora op 
om zich te laten sponso-
ren (€ 100,- per loper). Het zou toch jammer zijn 
als ons inloophuis een tekort zou moeten aanzui-
veren….. Zorg voor voldoende sponsoring! 
 

Na afloop 
 

Na een mooie afloop volgt altijd toch weer oprui-
men! 
 

Op zondag 10 juni om 14.00 uur is het zover: alles 
moet worden opgeruimd. De kramen worden leeg-
geruimd. Het paviljoen voor eregasten moet wor-
den nagelaten zoals we het hebben aangetroffen. 

Langs deze weg verzoeken wij al onze vrijwilligers 
om vanaf 14.00 uur te helpen met het opruimen. 
In zowel het paviljoen als bij beide kramen! 

Vele handen maken licht werk…………. 
We hopen rond 16.00 uur alles opgeruimd en 
schoongemaakt te hebben en dat alle rommel óf is 
weggegooid, óf is geplaatst in een wagen om af te 
voeren (b.v. behandeltafels en –stoelen, handdoe-
ken, foldermateriaal, e.d.). 
De onverkochte spullen van de kramen worden 
zondermeer weggegooid als ze niet zijn opgehaald! 
 

We vragen dus op dat moment hulp van: sterke 
mannen! Die veel rommel willen wegbrengen en 
opruimen. Mannen en vrouwen die lang willen na-
blijven om te helpen met opruimen, sjouwen en 
schoon maken. 
 

Je kent het aloude devies: vele handen maken licht 
werk! 

 
Z.O.Z. 
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