Samenloop voor Hoop Berlicum 20&21 mei: een grandioze sfeer.
Zaterdag 20 mei vond om 15.30 uur de openingsceremonie plaats van de Samenloop voor Hoop in
Berlicum, een 24-uurs wandelestafette. De indrukwekkende openingsronde om 16 uur werd gelopen door
de Eregasten omringd door familie en vrienden en alle deelnemende wandelaars.
Zowel op het Podiumplein als op het Dorpsveld traden diverse bands, muziekverenigingen en dj's op wat
voor een gezellige sfeer zorgde. Ook werden de kraampjes op het Dorpsveld met verkopen voor het goede
doel druk bezocht.
Het meest indrukwekkende moment tijdens deze Samenloop was de Kaarsenceremonie. 's Avonds om
22.30 uur verlichtten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het gehele parcours. En met een
speciale ceremonie zijn dierbaren herdacht, hebben mensen elkaar gesteund en hebben enkelen een
persoonlijk verhaal gedeeld en is gevierd dat mensen kanker hebben overwonnen.

Hart van kaarsenzakken

Wandelroute verlicht met kaarsenzakken
Persoonlijke tekst op kaarsenzak
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Zondagmiddag tegen 16u loopt iedereen na 24 uur wandelen samen een feestelijke laatste ronde. Aan het
eind werd de opbrengst bekendgemaakt van maar liefst € 72.500,- en werd deze cheque overhandigd aan
KWF Kankerbestrijding. Het Vicki Brownhuis was verkozen tot goede doel door de Samenloop voor Hoop in
Berlicum en mocht een donatie van 10% van deze opbrengst dus maar liefts €7.250,- euro in ontvangst
nemen. Waarvoor reuzeveel dank aan de organisatie van deze Samenloop!
Het weekend van Samenloop voor Hoop in Berlicum kenmerkte zich door gevoelens van verbondenheid,
samenzijn, lotgenotencontact en het delen van vreugde, verdriet en energie.
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