
SUPPORTLOOP, samen op weg voor méér 
 

 
Doe mee aan de Supportloop en koop loten! 
  
Schrijf u nu in voor de Supportloop en zet u samen met uw familie en vrienden in voor (naam/logo 
van de vereniging/stichting). Wij doen mee met de Supportloop op 23 september in Odijk en/of* op 
30 september in Velp. Samen gaan we op weg voor meer: met meer financiële middelen kunnen we 
nóg meer betekenen voor patiënten en hun naasten: meer belangenbehartiging dus! Meer 
voorlichting en leerzaam onderling contact. Meer diensten en het maken van een video over ataxie. 
 
Doe samen mee met de Supportloop! 
U kunt deelnemen aan de Supportloop op 23 september in Odijk (regio Utrecht) en op 30 september 
in Velp (regio Arnhem). Er zijn op beide locaties twee kinderwagen- en rolstoelvriendelijke routes van 
3 en 5 km en een langere route van 10 km. Ook kinderen zijn welkom. Maar er samen een gezellige 
en gezonde dag van, want wandelen is goed voor je! Om mee te wandelen betaalt u €25. Daarvan is 
€20 voor onze vereniging, en daarvoor krijgt u een volledig verzorgde wandeling met catering bij de 
start, onderweg en finish. 
 
Koop loten en steun uw patiëntenorganisatie  
Door mee te lopen steunt u onze vereniging dus al, maar: u kunt meer doen om ons te helpen! Aan 
de Supportloop is ook een loterij verbonden. Koop een of meerdere loten op naam van (naam 
patiëntenorganisatie) en ding mee voor één van de mooie prijzen, variërend van een geheel 
verzorgde avond op een cruiseschip tot een pakket met boodschappen of sportartikelen. U koopt uw 
loten het makkelijkste online via www.supportloop.nl.  
 
Wilt u extra helpen en zelf loten verkopen aan familie, vrienden en buren? 
Dat kan! U kunt een lotenboekje opvragen Els Zwetsloot 
 
Nodig familie en vrienden uit en zet u samen in voor uw patiëntenorganisatie! Doe mee, doneer, of 
(ver)koop loten!  
 
Gezellig * Gezond * Goed doen: www.ataxie.nl  
 
De Supportloop is een initiatief van PGOsupport. Van de totale opbrengst van de Supportloop en de 
lotenverkoop gaat 80% naar uw patiëntenorganisatie. De overige inkomsten worden door 
PGOsupport gebruikt voor de organisatie.  
 
Voor meer informatie en inschrijving, lotenverkoop en doneren: www.supportloop.nl.   
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