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(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com) 

 

 
Het bestuur wenst u een gezond en plezierig jaar toe! 

Heeft u tips voor het bestuur of heeft u interesse om mee te denken over een leefbaar 
Hooghalen, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of het secretariaat. 

 
 

Aankomst- en vertrektijden openbaar vervoer 
Afgelopen december is de dienstregeling aangepast. Voor de busverbinding door 
Hooghalen heeft dit gunstig uitgepakt. 
Tegenwoordig rijden er in de avonduren om de 2 uur een 8 personenbus. Op zaterdag rijdt 
er elk uur een bus zowel naar Assen als Beilen (Zweeloo) en op zondag elke 2 uur. Wat 
de precieze vertrektijden zijn kunt u zien bij de bushalte of op de website 
www.qbuzz.nl/gd 

 
 

Uitnodiging kick-off SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe 
Op 15 januari 2018 vindt er een kick-off bijeenkomst plaats in het CSG gebouw over de 
SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe. De bijeenkomst start om 20.00 uur. 
 
Op 7 en 8 juli 2018 wordt de SamenLoop voor 
Hoop Midden-Drenthe in Beilen gehouden. 
Tijdens het evenement wandelen teams een 24 
uur durende estafette/marathon om geld op te 
halen voor KWF.  
 
Wat is SamenLoop voor Hoop? 
SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement 
waar teams 24 uur lopen in de strijd tegen 
kanker. Het is geen wedstrijd en meer dan een 
sponsorloop. SamenLoop voor Hoop steekt 
(ex)kankerpatiënten (survivors) een hart onder de riem. Tijdens dit lokale evenement voor 
jong en oud, dat volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers, vieren de deelnemers het 
leven en worden overledenen herdacht. Iedereen kan deelnemen aan vele activiteiten en 
genieten van amusement. Samen gaan we de hele nacht door. Teamleden die niet aan 
het lopen zijn, kunnen uitrusten, eten, of slapen in tenten. Hoogtepunten van SamenLoop 
voor Hoop zijn de openingsceremonie met survivors, kaarsenceremonie en de slotronde. 
 

Tijdens de kick-off avond kun je informatie ontvangen over het evenement, hoor je hoe jij 
je kunt aanmelden als vrijwilliger of commissielid en hoe jij je kunt aanmelden met een 
deelnemend team voor dit geweldige evenement op 7 & 8 juli 2018.  
Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe en de kick-off is te vinden 
op www.samenloopvoorhoop.nl/midden-drenthe en via Facebook @SamenLoop voor 
Hoop Midden-Drenthe 
 


