DORPSCORRIDA in kader van de Warmste Week
3-6-9 kilometer lopen of wandelen
in het warmste dorp van Vlaanderen

WeRun4Karsten
KDN UNITED, een hart een Karsten
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Waarom?
• Omdat we allemaal iets willen doen om te tonen dat we er willen wijn voor Karsten, voor Mats,
voor Veerle en voor Joeri en iedereen die dicht bij hen staat!
• Omdat we willen steunen tijdens een moeilijke route die afgelegd wordt en we vaak geen
woorden vinden om die steun te betuigen.
• Omdat we een sociale, familieclub zijn en we de UNITED in onze clubnaam in de praktijk willen
waar maken.
• Omdat ieder van ons wel iemand in zijn omgeving heeft die geconfronteerd wordt met het
kankermonster en omdat we willen dat er verder onderzoek gedaan wordt om de ziekte te
kunnen vermijden.
• Omdat wij een gezellige bende zijn die graag evenementen organiseert om goede doelen in de
kijker te zetten.
• Omdat wij ons allemaal afvragen hoe het met Karsten en Mats en Joeri en Veerle gaat maar wij
aanvoelen dat ze misschien niet altijd zin hebben om erover te praten.
• Omdat wij een dorp zijn dat graag straffe dingen doet van wereldniveau onder de kerktoren
• Omdat wij er een dikke vette lap op willen geven!
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Wat?
• Een loop- en wandelcorrida in en rond de straten van ons
opleidingscentrum “Oep Den Berg”
• 3, 6 en 9 kilomter
• Wandelen of lopen, wat je wenst
• In samenwerking met TEAM 13, de gemeente, Het Klokhuis, Het
Bezzeke en andere verenigingen in de gemeente
• Genieten van onze prachtige regio, centjes verdienen voor een goed
doel en Karsten laten weten dat wij aan hem denken.
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Goed Doel?
• Geven wij centen aan Karsten?
Neen, dat doen we niet. Omdat Veerle en Joeri er samen met ons voor gekozen hebben dat niet te doen. We
willen de opbrengst van dit project aan een doel schenken dat hen helpt om deze hindernis samen te nemen.
Het is niet dat we geen centen willen geven aan Karsten maar iedereen voelde zich er beter bij om een
samenwerking aan te gaan met een organisatie die bijdraagt aan onderzoek en ondersteuning naar het soort
kanker waarmee Karsten geconfronteerd wordt. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen die mee in de
Run4Karsten-boot stapt zich absoluut kan vinden in deze keuze.

• Voor welke organisatie hebben we dan gekozen?
We kozen voor de afdeling Kinderhematologie-Oncologie van het UZ. Een deel van het Leuvense
Kinderkankerfonds. Veerle en Joeri hebben dit besproken met het UZ en op deze manier weten we zeer gericht
waar onze centen naartoe gaan en wat er mee gebeurt! We zijn er eveneens van overtuigd dat iedereen die in
ons corrida-ship mee zeilt, zich kan vinden in deze wel overwogen keuze.
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Wanneer?

22 DECEMBER!!!!!
Save the date
(Er is altijd wel iets anders te doen,
Ken je prioriteiten ☺)
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GOESTING? Om te helpen ☺
•

Wat kan je doen?

•

We zullen ter voorbereiding van dit event een aantal werkgroepen oprichten:

1)

WERKGROEP TRAJECT: Traject uitstippelen en uitwerken + concreet uitwerken van de routes en afpijlen etc…(Groepje onder leiding van COOS)

2)

WERKGROEP SPONSORING: Spreekt voor zich dat we hiervoor nog wat sponsors zoeken… (Nog geen teamleader bekend voor deze werkgroep)

3)

WERKGROEP WERKVOLK: We zullen veel helpende handen nodig hebben voor dit event. Iemand moet dit plannen, opvolgen, samenwerken met
de andere teamleaders van andere werkgroepen… (Nog geen teamleader bekend voor deze werkgroep)

4)

WERKGROEP FOOD & DRINKS: Een deel van onze inkomsten zal komen van het “feest” dat we vieren bij start en aankomst. Iemand moet dit
cöordineren, voorstellen doen van hoe en wat….We kunnen misschien ook nog zaken verkopen bij de aankomst om mee naar huis te nemen.
(Nog geen teamleader bekend voor deze werkgroep)

5)

WERKGROEP KINDEROPVANG: We willen die dag ook de ouders met kleinere kinderen de kans laten om mee te doen. Voor 5 euro, die uiteraard
integraal naar ons goed doel gaat, kan je je kids achter laten aan onze Beebiesittent! (Nog geen teamleader bekend voor deze werkgroep)

6)

WERKGROEP Sensibilisatie rond Kanker: We plaatsen centraal op ons traject een tentje waar we informeren rond sensibilisatie, interpretatie etc…
Je kan je niet voorstellen hoe schuldig je voelt als ouder als je dit overkomt… Een actie voor een goed doel vraagt ook om het overbrengen van
informatie. We zullen hiervoor samenwerken met het kinderkanderfonds… (Nog geen teamleader gekend voor deze werkgroep)

7)

WERKGROEP LOGISTIEKE OMKADERING: Opbouw aan de kantine(s) de dagen voorheen en dag zelf, afbouw, bevoorrading, muziek, afsluitend
optreden…. (Nog geen teamleader voor deze werkgroep)

8)

WERKGROEP ENTERTAINMENT: Muziek/Optreden aan de kantine OEP DEN BERG (Nog geen teamleader gekend voor deze werkgroep)

9)

WERKGROEP samenwerking Gemeente: Ilse Organe

….
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Infovergadering
•
•
•
•
•

WOENSDAG 24 OKTOBER
19.30
Kantine KDN UNITED “Oep Den Berg”
Drankje en hapje voorzien!
Indien je nog mensen kent die willen mee werken, aarzel niet om hen uit te
nodigen
• Reeds uitgenodigd: Bestuur KDN, Team 13, Gemeente, Klokhuis, Bezzeke,
KDN Sponsors, Scholen Nieuwrode en Kortrijk Dutsel, KLJ, Chiro Kortrijk
Dutsel…
• Algemene Cöordinatie: Ils Organe, 0499/999347, llse.organe@gmail.com
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Danku
• Karsten, Mats, Veerle en Joeri danken je nu al voor je betrokkenheid!
• Er is altijd wel iets waar niet iedereen het mee eens is of iedereen zich
in kan vinden bij de organisatie van een groot event… Laat ons de
focus leggen op de gemeenschappelijke doelstelling!
• Geen idee is te gek!
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