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 INSCHRIJVEN 

Inschrijven als LEIFloper kan via  
lieve.decuyper@demens.nu. 
Geef je naam, het aantal km en je 
geboortedatum door. 
We schrijven de lopers als groep in 
en betalen ook de deelnamekost 
voor de groep aan de organisator. 
Elke LEIFloper dient zijn 
inschrijvingsgeld vooraf te storten 
op de rekening van LEIF West-
Vlaanderen: BE44 0016 8405 0645. 
De deelnamekost voor de kerstloop 
is 12 euro zowel voor de 6 als voor 
de 10 km.

We verzamelen voor de start als 
groep in het huisvandeMens,  
Hauwerstraat 3C (aan het 
beursplein) vanaf 18u30, dan 
worden de borstnummers en 
LEIFhesjes uitgedeeld. Graag 
uiterlijk op vrijdag 12 november  
inschrijven. Traditiegetrouw 
voorzien we na de inspanning 
een welverdiend hapje en drankje 
achteraf in het huisvandeMens.  
Alle info over deze loopwedstrijd: 
www.lopenvoorhetgoededoel.be

Lopers gezocht! 

Op 3 december gaat de 10e editie van 
de Kerstloop door in Brugge. 6 of 10 km 
lopen in een feestverlichte stad. De start 
zal, en dat is nieuw, plaats vinden op ’t 
Zand. Met om 19.30 uur de start voor de 
6 km en om 20.15 uur voor de 10 km. 
De aankomst zal voor iedereen plaats      
vinden op de Burg. 

Sedert 2015 is LEIF West-Vlaanderen 1 
van de goede doelen van de kerstloop in 
Brugge. Zoals voorbije jaren zoeken we 
een aantal sportievelingen die deze wed-
strijd speciaal voor LEIF West-Vlaanderen 
willen meelopen, met een LEIFhesje, om 
LEIF te steunen en meer zichtbaarheid te 
geven.  

Trek dus die loopschoenen aan en doe 
mee!
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Levenseinde Informatieforum
www.leifwestvlaanderen.be

 WHAT’S LEIF? 

LEIF (LevensEinde InformatieForum) 
informeert en sensibiliseert op open 
en correcte wijze rond alle vragen 
omtrent waardig levenseinde.
Zelfbeschikking en respect voor 
de wil van de patiënt staan hierbij 
centraal. LEIF wil ‘tijdig nadenken 
en plannen omtrent waardige 
levenseindezorg’ ingang doen 
vinden bij jong en minder jong. Dit 
doen ze samen met de partners in 
de eerstelijnszorg en de Palliatieve 
Netwerken in de provincie. 

LEIF West-Vlaanderen
Levenseinde Informatieforum

LEIFpunt Brugge
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge

050 34 07 36 
info@leifwestvlaanderen.be

Team Uitklaren Levenseindevragen 
West-Vlaanderen
0471 83 90 10

Helpende handen en 
sponsors gezocht! 

We zoeken LEIFlopers voor deze wedstrijd 
maar de organisator van de kerstloop   
zoekt elk jaar ook helpende handen om 
het event in goede banen te leiden en 
sponsors voor de wedstrijd. Wij brengen 
graag helpende handen en sponsors aan!

Vraag meer informatie en stel je 
kandidaat via 
lieve.decuyper@deMens.nu 
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