
Nieuws van de Samenloop voor Hoop Eastermar 

 

Foto: Gerbrich & it grutte guod 

 

Freighttrain en Gerbrich & it grutte guod treden op tijdens Samenloop 
voor Hoop in Eastermar 

Samenloop voor Hoop 25 en 26 mei 2018 in Eastermar 

Eastermar - Al enkele maanden is het bestuur van de Samenloop voor Hoop Eastermar samen 
met tientallen vrijwilligers uit Eastermar en omstreken bezig om de Samenloop voor Hoop in 
Eastermar te organiseren. 

Het eerste doel van de Samenloop voor Hoop is aandacht vragen voor kanker, die vreselijke 
ziekte waar een ieder direct of indirect wel mee te maken heeft. Het tweede, niet minder 
belangrijke doel is om geld, veel geld, in te zamelen voor onderzoek om deze ziekte de wereld uit 
te helpen. 

Omdat mensen met kanker ook 24 uur per dag worden geconfronteerd met deze ziekte of de 
gevolgen daarvan wordt midden in het dorp Eastermar op en rond de Komerk een 24 uurs 
wandelestafette gehouden, waarbij groepen van betrokken mensen, elkaar afwisselend,  24 uur 
gedurende dag én nacht, gaan wandelen. Voor kinderen is er een speciale kinderloop. Via 
verschillende activiteiten wordt het leven gevierd en wordt stilgestaan bij het verdriet wat het ook 
met zich meebrengt. Dus een festiviteit letterlijk met een lach en een traan. 

Een geweldige uitdaging om dit grote festijn tot in de puntjes rond te zetten. Het vraagt veel inzet 
van alle vrijwilligers voor dit prachtige doel. En die inzet is er, al maanden lang. Acties worden 
gevoerd in Eastermar maar ook ver daar buiten. Zo bracht onlangs de autowasactie in Sumar € 
221,95 op en It Betterskip in Eastermar haalde met een gezondheidsmiddag € 503,00 op. 

Wandelaars schrijven zich in, zowel individueel, maar vooral in groepsverband. Inmiddels hebben 
zich al 14 ploegen gemeld en het aantal wandelaars wat zich heeft aangemeld is ongeveer 200 
personen. Maar er kunnen zich nog veel meer wandelaars (ploegen én individuele wandelaars) 
aanmelden.  

Naast vele ceremonies, zoals openings-, sluitings- en kaarsenceremonie is er gedurende deze 24 
uur ook een grote verscheidenheid aan muzikanten en andere artiesten die gaan optreden, zoals 
Freighttrain, popkoor Akkoord, De Lofstem, Gerbrich en it grutte guod, Sita en Marije, Challenger 
en vele anderen. 

Het bestuur doet de dringende oproep om dit festijn met zijn allen tot een succes te maken ten 
behoeve van onze medemensen die te maken hebben met kanker. Aanmelden voor deelname 
kan via www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar. 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar


 

 

Rommelmarkt en autowasactie t.b.v. Samenloop voor Hoop Eastermar 
2018 

zaterdag 21 april 2018  

Op zoek naar dat ene kopje voor je servies of die ene seventies tafellamp? Kom dan op zaterdag 
21 april a.s. van 9.00 tot 14.00 naar de rommelmarkt in de loods bij bouwbedrijf Swart, Grote 
Hornstweg 19-D in Eastermar. In het laatste uur wordt een aantal bijzondere kavels geveild. Bij 
de rommelmarkt kunt u soep en een broodje knakworst eten en / of genieten van een kopje koffie 
of thee met wat lekkers. Deze rommelmarkt wordt georganiseerd door team de Trochsetters, dat 
daarmee zoveel mogelijk geld hoopt op te brengen voor onderzoek naar kanker. Deze activiteit 
staat dan ook in het teken van de Samenloop voor Hoop Eastermar 2018. 

 
Vooraf kunt u, als u dat wilt, uw auto laten wassen. Dit kan voor It Betterskip, E.M. Beimastrjitte 
69 in Eastermar. Ook hiervan is de opbrengst voor KWF. 

 

Koninklijke wandeling 

Vrijdag 27 april 2018  

Het team Marnijs van de Samenloop voor Hoop Eastermar organiseert op vrijdagmiddag 27 april 
(Koningsdag) een Koninklijke wandeling in Eastermar. Er kan gestart worden tussen 14.00 en 
16.00 uur. Deze wandeling van ongeveer zeven kilometer is een avontuur voor iedereen. 
Onderweg word je verrast met allerlei belevenissen, gebaseerd op deze koninklijke dag. Wie is 
de prachtigste hoogheid in het gezelschap? Heb je ooit zoiets majestueus geproefd? Wat voor 
vorstelijks is er te beluisteren? De wandeling start bij De Skoalle, Torenlaan 2 te Eastermar. Kom 
het allemaal beleven op Koningsdag in Eastermar! Er is plaats voor een gelimiteerd aantal 
deelnemers (VOL is VOL). Je kunt je tot 20 april aanmelden door een mail te sturen naar: 
koninklijkewandeling@gmail.com. Deelname bedraagt € 15,00 en de opbrengst komt geheel ten 
goede van de SamenLoop voor Hoop Eastermar. 
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