
Beste wandelaars,
Namens de stuurgroep wensen we je allereerst een gelukkig en gezond 2022, vol met mooie 
momenten om naar uit te kijken. 
Jubileumeditie in het centrum van 
Woerden
Iets waar wij naar uitkijken in het 
komende jaar is onze jubileumeditie op 13 
en 14 mei 2022. De 24 uur van Woerden 
vindt dit jaar namelijk voor de vijfde keer 
plaats. Een lustrum! En dat gaan we 
vieren. Tegelijkertijd viert Woerden dit 
jaar haar 650-jarige bestaan. Hierdoor 
hebben we ruimte gekregen om onze 
jubileumeditie plaats te laten vinden, in en 
rondom het prachtige Westdampark! 

De opbrengst
We zamelen dit jaar geld in voor het 
“Inloophuis Leven met kanker” en het 
Prinses Máxima Centrum voor Project 
‘Kwaliteit van Leven’. Er wordt één digitaal 
late-effecten informatie-platform 
ontwikkeld waarop alle up-to-date, 
betrouwbare en begrijpelijk informatie 
over deze late-effecten staat. Tips over 
bijvoorbeeld lifestyle onderwerpen, 
verwijzingen en het delen van verhalen. 
Dit is belangrijk om het zelfvertrouwen en 
regie op de kwaliteit van leven weer te 
vergroten.

Magazine
Heb je ons magazine al gezien, gekocht of 
gelezen? Lees op onze site alles over dit 
bewaarexemplaar. Help je ons me dit 
magazine te 

verkopen? Het magazine kost 7,50 per 
stuk en de opbrengst gaat 100% naar de 
24 uur.

Loten
Vanaf heden zijn de loten weer te koop bij 
het inloophuis. Heb je nog loten van de 
editie van 2020, die helaas door corona 
niet door kon gaan? Zoek deze dan op, 
want die zijn de komende editie gewoon 
weer geldig.
Geef je op!

Voor deze editie hebben we je weer hard 
nodig, want zonder wandelaars geen 24 
uur van Woerden. Dus – mocht je dat nog 
niet gedaan hebben – trommel je team 
weer op, klop het stof van je 
wandelschoenen en geef je op via onze 
website . Mocht je nou niet meedoen dit 
jaar, maar wel iemand weten die een 



goede teamcaptain zou zijn of die het leuk 
zou vinden om zich als wandelaar bij een 
team aan te sluiten? Spoor hem of haar 
dan aan om zich op te geven!

Teamcaptainbijeenkomsten 
Heb je vragen voor de stuurgroep? Wil je 
graag horen welke acties andere teams 
organiseren om geld op te halen? Of ben 
je benieuwd naar wat de stuurgroep 
eigenlijk doet? Kom dan naar de 
teamcaptainbijeenkomsten op 3 februari 
en 15 maart. De bijeenkomsten beginnen 
om 20:00 uur en duren tot ongeveer half 
10. Normaal gesproken vinden deze 
bijeenkomsten bij Ferm Werk plaats, maar 
mochten we tegen die tijd nog in 
lockdown zitten dan zijn ze, net als de 
vorige keer, online. Meld je dan even aan 
via  aanmeldenvoorde24uur@gmail.com, 
dan sturen we je de aanmeldlink. 

Kick-off
We organiseren ook weer een gezellige 
kick-off in het Klooster in Woerden. Dan 
zorgen we dat 

iedereen goed voorbereid en 
geïnformeerd is en komen we met elkaar 
alvast goed in de stemming! De kick-off 
vindt plaats op 9 mei, je bent vanaf 19:45 
van harte welkom voor een kop koffie of 
thee in de foyer. Om 20:30 uur beginnen 
we met de presentatie in de theaterzaal. 
Om 21:30 uur borrelen we gezellig na in 
de foyer en kun je andere betrokkenen 
ontmoeten en al je vragen stellen.

Volg ons hier
Om op de hoogte te blijven, ideeën en 
acties van andere teams te zien en om 
alvast helemaal in de stemming te komen, 
kun je ons volgen op Instagram, Facebook 
en Twitter. Mocht je zelf een leuke actie 
hebben georganiseerd of een leuke foto 
van je team willen delen, stuur ons dan 
even een berichtje via deze kanalen. 

Terugblik naar eerdere edities
Was jij er al onze edities bij? Dan zouden 
we het heel leuk vinden om je te spreken 
en te horen over jouw ervaringen. Sta je 
hiervoor open? Stuur ons dan even een 
mailtje.

Heel graag tot snel,
De stuurgroep


