
Richtlijnen LEVENSLOOP LOMMEL 20 en 21 september 2014 

Beste teamkapitein, mogen we je vragen om onderstaande richtlijnen en 
afspraken ook kenbaar te maken bij je teamleden. 

1) Vermits we “strijden tegen kanker” vragen wij om het evenement ROOKVRIJ te 
houden.  

2) Ieder team is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen afval. 
Het terrein wordt netjes opgeruimd verlaten. Er zijn afvalcontainers voorzien. 

3) Eigen drank meebrengen is zeer beperkt toegelaten, maar dit is dan ook enkel 
bedoeld voor de dorstige wandelaar of loper. Dus enkel voor eigen gebruik en zeker 
niet voor bezoekers! Er mag zeker ook geen drank verkocht worden voor eigen 
verdiensten. We werken immers allemaal voor hetzelfde goede doel!! Alle 
opbrengsten van verkoop gaan integraal naar Levensloop en dus naar de Stichting 
tegen Kanker. 

4) Elektrische verwarming van de tenten is niet toegestaan! Verwarming op gas kan 
enkel indien de gasfles buiten de tent kan staan. 

5) Er zal op zondagmorgen vanaf 7 uur ontbijt (spek met ei en brood) te verkrijgen zijn 
tegen een democratische prijs. Verder zullen er standen zijn met koffiekoeken, soep, 
hot-dog, friet … 

6) Tijdens de nachturen mag er slechts beperkt geluid geproduceerd worden. We 
moeten de nachtrust van de buren respecteren. 

7) Het wisselen van loper/wandelaar gebeurt in de buurt van de eigen teamtent. We 
gaan regelmatig controleren of er inderdaad van elk team iemand aan het 
wandelen/lopen is. We vragen daarom aan de teams dat tenminste één persoon op 
de piste een herkenbaar symbool (bv. ludieke hoed) met zich meedraagt en dit 
symbool dan ook doorgeeft aan zijn opvolger. 

8) Comsumptiejetons zullen verkocht worden aan de prijs van 3 jetons voor 5€ op het 
midden van het terrein. De normale consumpties zullen dan ook één jeton kosten. 

De drie sleutelmomenten. 

1) De openingsceremonie is de start van ons evenement. We vragen aan alle 
teamkapiteins om met hun teambordje op de voorziene plaats te gaan staan op 
het middenplein tegen 15u45. Alle verkoop en tap zal volledig worden stilgelegd. 
Na de ereronde van de Vechters samen met hun begeleiders, zullen alle teams 
met de naam van de teamkapitein kort na elkaar voorgesteld worden en bij het 
horen van hun naam zullen eerst deze teamkapiteins starten met de gezamenlijke 
ronde. Na alle teamkapiteins volgen al de andere deelnemers van Levensloop 
Lommel 2014. 
Onmiddellijk nadat deze ronde is afgelegd, gaat minstens één lid van elk team, 
verder door en is onze Levensloop helemaal op gang gebracht. Spreek duidelijk af 
wie deze eerste loper of wandelaar is! De wandelaars wandelen aan de 
binnenkant van de piste, de lopers lopen aan de buitenzijde. 



2) Op de kaarsenceremonie om 21h willen we allemaal samen herinneren en eren. 
Het is een belangrijk en ingetogen moment op ons evenement. De loop, alle 
randanimatie en de verkoop van spijs en drank worden dan ook onderbroken. We 
vragen aan alle aanwezigen om zeker tegen 20.45h te verzamelen voor het 
podium. Voor 21h zal de verlichting van het terrein uitgeschakeld worden. Op het 
einde van deze ceremonie zal iedereen uitgenodigd worden om deel te nemen 
aan de stille ronde. Onmiddellijk na deze stille ronde gaat minstens één iemand 
van elk team weer door met de Levensloop.  

 
3) Ook voor de slotceremonie op zondag vragen we om goed op tijd klaar te staan 

voor het podium. Om 15h15 stopt weer alle verkoop van spijs en drank en tellen 
we samen af naar 15.30h. Het zal een feestelijke afsluiter worden waarbij we 
samen een laatste ereronde lopen. Deze eindigt met de bekendmaking van het 
eindbedrag, dat dan officieel zal overgedragen worden aan de Stichting tegen 
Kanker. Het Levensloopvuur zal dan ook worden overgedragen aan een delegatie 
van Levensloop Tessenderlo die volgend weekend zal plaatsvinden. Na een 
afsluitend lied worden de ballonnen, die uitgedeeld zijn tijdens de laatste ronde, 
in de lucht gelaten en is Levensloop ten einde. 

 
 

Alvast héél hartelijk dank voor jullie medewerking!! 

 


