


Wanneer en Waar ?

countdown

http://llneteland.wixsite.com/levensloopneteland


Wat is Levensloop?

Solidariteitsevenement
• Eregasten staan centraal: de Vechter en Zorgdrager

• 24 uur om te Vieren, te Herinneren en te Strijden

• Teams 24 uur lang aflossing

• 24 uur = symbool voor constante strijd

• Géén competitie

• Gemeenschapsevent

• Fondsenwerving t.v.v. Stichting tegen Kanker

• Wereldbeweging (Relay For Life)



Vieren & Eren

Vieren van onze vips
(Vechters & hun 

Zorgdragers) die dag in 
dag uit een strijd leveren 

tegen de ziekte 

Openingsceremonie
zaterdag 18 april 15u
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Herinneren

Herinneren van onze overledenen  

en de strijd van de Vechters
vieren

Kaarsenceremonie
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Kaarsenceremonie
zaterdag 18 april 21u



STRIJDEN

We beloven dat we de strijd

verder zetten samen als
gemeenschap

Slotceremonie
zondag 19 april 14u30
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Hoe kan je ons helpen ?

Zoeken naar onze eregasten, 

de VECHTERS
• Hoe inschrijven:

• Website van www.levensloop.be/neteland
• https://www.levensloop.be/participate?type=fighter&relay=371069

• Geheel vrijblijvend

• 1 zorgdrager kan alles mee beleven

http://www.levensloop.be/neteland
https://www.levensloop.be/participate?type=fighter&relay=371069


Programma Vechters:
• Verschillende massagesessies 

• Verzorgingssessies (gelaat, hand)

• Voetreflexologie

• Shiatsu

• Tai-Chi

• Muziek en dans

• Workshop koken

• Aromatherapie

• ...

-

We zoeken verwenners....



Wat zoeken we nog ?

TEAMS, de motoren van Levensloop
• Hoe inschrijven:

• Website van www.levensloop.be/neteland

• https://www.levensloop.be/shop/add_participant/team

• Minstens 15 personen om de 24 u te overbruggen

• Activiteit voor bezoekers; doel: fondsen

• Hoe meer teamleden, hoe meer bezoekers

http://www.levensloop.be/neteland
https://www.levensloop.be/shop/add_participant/team


Wat zoeken we nog ?

VRIJWILLIGERS – de drijvende kracht 
achter Levensloop
• Hoe inschrijven:

• Website van www.levensloop.be/neteland

• https://www.levensloop.be/hoe-deelnemen/ik-wil-deelnemen-
als-vrijwilliger-aan-levensloop

• In de organisatie nog steeds welkom

• Tijdens de opbouw op vrijdag 17 april

• Tijdens de afbraak op maandag 20 april

• Tijdens het event op 18 & 19 april

http://www.levensloop.be/neteland
https://www.levensloop.be/hoe-deelnemen/ik-wil-deelnemen-als-vrijwilliger-aan-levensloop


Wat kunnen onze vrijwilligers 
doen ?

VRIJWILLIGERS
• Onthaal

• Parkingbewaking

• Cateringtent

• Sanitair

• Enquêtes afnemen

• Ceremonievrouw of -man

• Kassa

• Beheer ingang

• Animatiebegeleiding

• Opbouw – don tot zat

• Afbraak – zon en maa



Voor wie doen we het ?
Wie is de initiatiefnemer?

Stichting tegen Kanker

www.kanker.be

www.tabakstop.be

Kankerinfo: 0800 15 802

http://www.kanker.be/
http://www.tabakstop.be/
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SAMEN KANKER OVERWINNEN

• Financiering van het onderzoek

• Begeleiding van patiënten en hun naasten

• Bevorderen van een gezonde levensstijl

• Mobiliseren van partners en overheden in de strijd 
tegen kanker

ÉÉN VISIE, VIER OPDRACHTEN



#samentegenkanker

BE45 0000 0000 8989







NOG EENS OP EEN RIJTJE…

… Meer dan 80.000.000 € geinvesteerd heeft in wetenschappelijk kankeronderzoek

sinds 2012;

…Bijna 3.800.000 € en 83 sociale projecten heeft gefinancieerd de laatste vijf jaar; 

…Meer dan 2.600.000 € heeft toegekend aan kankerpatiënten de laatste vijf jaar; 

…Meer dan10.000 mensen per jaar worden telefonisch worden geholpen en begeleid

dankzij Kankerinfo;

…Meer dan 1.200 kinderen hebben deelgenomen aan Camp Tournesol in 30 jaar;

…74 medewerkers en meer dan 650 gemotiveerde vrijwilligers;

Dankzij jou!



27 RFL’s

RESULTATEN LEVENSLOOP 2018

71.835 deelnemers 1533 teams

3937 Vechters € 3.894.651



Oproep
Levensloop Projecten
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- Deel van de opbrengst van Levensloop Olen wordt gebruikt om 
lokale initiatieven die het welzijn van patiënten en hun naasten 
bevorderen te financieren. 

- Het gaat om een projectsteun van minimaal € 1.000 en maximaal € 
5.000 per project

- Meer inkomsten en sponsoring

- Minder kosten

MEER INFO, REGLEMENT EN ONLINE INDIENEN OP:

WWW.LEVENSLOOP.BE/GRANTS

LEVENSLOOP PROJECTEN (GRANTS)

http://www.levensloop.be/GRANTS


LEVENSLOOP PROJECTEN (GRANTS)



LEVENSLOOP@SCHOOL





• Vorm een team en schrijf je in

• Een handje helpen ? Schrijf je in als Vrijwilliger

• Ken je een Vechter ? Laat hem of haar inschrijven

• Ken je een mogelijke sponsor ? Spreek over Levensloop

En nu is het aan jullie 



€ 104741

Uiteindelijke opbrengst LLNL19 in Nijlen: 104.741 euro
Totale opbrengst sinds 2015: 344.619 euro



De wandelaars en lopers



Een evenement dat 24 uur duurt... 

...als teken van steun aan de strijd tegen kanker



Teams die zich inzetten in de strijd tegen kanker



Kaarsenzakjes met een persoonlijke boodschap  
van hoop of ter ere van een overledene lichten 

het hele parcours op



Onze eregasten, de Vechters en hun zorgdrager



Onze eregasten, de Vechters en hun zorgdrager



Onze eregasten, de Vechters en hun zorgdrager



Lokale en andere bands die ambiance brengen



Activiteiten die de teams organiseren om 
fondsen te werven



Een plein vol beweging, warmte en steun



De kaarsenceremonie: een kippevelmoment ter 
ere van onze overledenen





Doe jij mee?

Hopelijk tot gauw!

www.facebook.com/levensloopneteland/
www.levensloopneteland.info
www.levensloop.be/neteland

Filmpje editie 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ovhuz1h6-1A
https://www.youtube.com/watch?v=04kSPSqKnN0

Filmpjes vorige edities
https://www.youtube.com/watch?v=6L8IXHQ70u0
https://www.youtube.com/watch?v=Atst1jRMFtA
https://www.youtube.com/watch?v=jr4ZHUc5ZpI

Email: LLneteland@outlook.be – LLphone: 0468/245.960

https://www.facebook.com/levensloopneteland/
http://www.levensloopneteland.info/
http://www.levensloop.be/neteland
https://www.youtube.com/watch?v=ovhuz1h6-1A
https://www.youtube.com/watch?v=04kSPSqKnN0
https://www.youtube.com/watch?v=6L8IXHQ70u0
https://www.youtube.com/watch?v=Atst1jRMFtA
https://www.youtube.com/watch?v=jr4ZHUc5ZpI
mailto:Llneteland@outlook.be

