PERSBERICHT
Vier dagen lang verse soep voor Kom op tegen Kanker

40 fietsers van het Imeldaziekenhuis trappen ook dit jaar tegen kanker op de 1000 km van Kom
op tegen Kanker. Nieuw dit jaar is dat er ook 12 lopers Imelda zullen vertegenwoordigen op de
100 km run van Kom op tegen Kanker. In totaal 52 deelnemers die betrokken zijn bij de zorg
voor mensen met kanker. De teams bestaan uit artsen, verpleegkundigen, familieleden,
medewerkers en zelfs patiënten. Om het inschrijvingsgeld van 32.500 euro bijeen te zamelen,
organiseert het ziekenhuis van 19 februari tot 22 februari een gezonde soepweek. In totaal
zullen 100 enthousiaste vrijwilligers meer dan 2400 liter verse soep maken en verkopen aan de
ingang van het ziekenhuis.
100 en 1000 km van Kom op tegen Kanker
Ook dit jaar fietsen er weer 5 teams van het Imeldaziekenhuis de vierdaagse 1000 km van Kom op
tegen Kanker tijdens het Hemelvaartweekend van 30 mei tot 2 juni 2019. Daarnaast zullen ook 12
lopers meelopen tijdens de 100km run van Kom op tegen Kanker op 24 maart 2019. In totaal zullen
dus 52 sportievelingen het beste van zichzelf geven voor het goede doel. Daarvoor hebben ze een
goede reden: alle deelnemers zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de zorg voor mensen
met kanker. Om het startbedrag van 32.500 euro bijeen te zamelen, verkoopt Imelda 4 dagen lang
verse, zelfgemaakte soep.
Gezonde soepweek
Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich tijdens deze week in om van zo’n 880 kg seizoensgroenten 2400
liter verrukkelijke verse soep te maken. Van 19 februari tot 22 februari zal deze soep dagelijks van 10u
tot 20u verkocht worden aan de ingang van het Imeldaziekenhuis. De opbrengst van deze week gaat
integraal naar het goede doel. Op het menu:
-

Dinsdag 19/02: tomatensoep met balletjes
Woensdag 20/02: pastinaak-wortelsoep
Donderdag 21/02: preisoep
Vrijdag 22/02: winterse tomatensoep met balletjes
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