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“You never know how strong you are, until being strong 

 is the only choice you have”  

 

 
Persbericht 
 
Zaterdag 23 april 2016, Walk for Life  
 
Walk for Life: iedereen loopt mee voor onderzoek naar kanker 
Inschrijvingen geopend! 
 
Op zaterdag  23 april aanstaande vindt de 12e editie van de Walk for Life plaats rondom het 
Paterswoldsemeer. Belangrijkste doel: samen lopen om geld in te zamelen voor onderzoek 
naar kanker bij jongvolwassenen. Voor het UMCG Kankerresearch fonds om precies te zijn. 
En het mooie is: iedereen kan meedoen. Jong, oud, lopend, in een rolstoel, wandelend of 
rennend. Er zijn verschillende routes uitgestippeld: voor elk wat wils.  
 
Een bijzonder evenement met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Twaalf jaar geleden 
opgericht door Marga Timmerman en haar man Bob. Bob was destijds herstellende van 
leukemie en wilde graag iets in gang zetten voor jongvolwassenen met kanker. 
Jongvolwassenen, in de bloei van hun leven in opbouw van hun bestaan, krijgen te maken 
met hele specifieke problematiek als ze ziek worden, maar ook als ze beter worden.  
Walk for Life werd de manier om daar aandacht voor te vragen. Het stel zette zich jaren 
vrijwillig in voor dit evenement. 
 
In 2012 overlijdt Bob aan de gevolgen van de leukemie die de jaren daarvoor onder controle 
was. Het afscheid nemen viel Marga enorm zwaar. En nog steeds. Ze mist Bob enorm. Maar 
ze is vastbesloten om de Walk for Life te blijven organiseren zodat er aandacht blijft voor 
jongvolwassenen met deze nare ziekte die zelf van zo dichtbij heeft meegemaakt. En ter ere 
van Bob die zich zo hard heeft ingezet voor de Walk for Life.  
 
Inschrijven kan op www.walkforlifegroningen.nl. 
Er zijn verschillende loop- en wandelroutes en het is ook mogelijk als bedrijf mee te doen.  
Samen sterk, optimistisch en strijdvaardig. 
 
Schrijf je in voor de Walk for Life en draag bij aan onderzoek naar kanker bij 
jongvolwassenen! 
 

 

 
 
Stichting 
Walk for Life Groningen

   
Bezoekadres (op afspraak) 

Sign Up 
Wasaweg 28 

Groningen 

 

Postadres: 

S. Allendeplein 69 
 9728 TM Groningen 

 

 GSM:  06-511 872 15 

   
E-mail: 

 info@walkforlifegroningen.nl 

 

 www.walkforlifegroningen.nl 
 

 bank:NL56 RABO 0173 6536 85 

 

KvK: 02087497  
  

               Anbi: 66 149 
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