
van zaterdag 8 oktober 16 uur
tot zondag 9 oktober 16 uur
Fort 5, Hangar 44, Edegem

Levensloop
Edegem zet zich 24 uur in tegen kanker 

www.levensloop.be
Georganiseerd door het lokaal comité, een initiatief van Stichting tegen Kanker.

VIEREN      HERINNEREN      STRIJDEN

E.R.: Luc Van Haute - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbare nut • Gelieve niet op de openbare weg te gooien

Stichting tegen Kanker
en het lokale organisatiecomité stellen voor 

LEVENSLOOP
VIEREN  HERINNEREN   STRIJDEN

24 uur in beweging tegen kanker



Op 8 en 9 oktober organiseert de Stichting tegen Kanker de derde editie van 
Levensloop Edegem. Levensloop is een 24 uur durend solidariteitsevent waarbij 
teams elkaar aflossen bij het lopen of wandelen in Fort 5. De ziekte kanker staat 
centraal op alle mogelijke manieren. We vieren het leven en we strijden tegen de 
ziekte gedurende 24 uur, in een warme sfeer van solidariteit.

Wil jij een team beginnen en geld inzamelen? Of gewoon een leuke dag beleven 
met familie, vrienden of collega’s? Of wil jij met je groep of vereniging een kraam 
uitbaten waarvan de opbrengst naar Levensloop gaat?

Schrijf je dan snel in: www.levensloop.be/edegem
of neem contact op voor meer informatie.
Dominique Lesseliers (gsm: 0479/253958) en Pascale Swolfs (gsm: 0475/304760) 
of e-mail:levensloopedegem@hotmail.com

Stichting tegen Kanker
en het lokale organisatiecomité stellen voor 

LEVENSLOOP
VIEREN  HERINNEREN   STRIJDEN

24 uur in beweging tegen kanker

Edegem
zet zich 24 uur in tegen kanker

zaterdag 8 oktober 2016 om 16 uur
tot zondag 9 oktober 2016 om 16 uur

Fort 5, Hangar 44, Edegem

Zaterdag 16 uur tot zondag 16 uur: Levensloop
wandel of loop in team 24 uur tegen kanker
• Zaterdag 16 uur: openingsceremonie
• Zaterdag 20.30 uur: kaarsenceremonie
• Zondag 15.30 uur: slotceremonie
Doorlopend optredens, initiaties, randanimatie voor jong en oud, activiteiten 
voor de ‘vechters’

Surf voor alle giften ten voordele van Levensloop Edegem 
naar www.levensloop.be/edegem en

klik op ‘doe een gift’. 


