
 

BEDANKT SCHOLIEREN EN SCHOLEN! 

Bedankt en petje af voor alle 3.000 scholieren! 

Wat een prestatie hebben zij geleverd en wat een 

inzet is er getoond om geld bijeen te lopen voor 

het goede doel. Als organiserende Lionsclubs 

Voorburg, Voorburg Prinses Marianne en 

Leidschendam-Veur bedanken we ook van harte 

alle scholen, leerkrachten, familie, omwonenden, 

gemeente, politie, brandweer, EHBO, fotografen 

en alle andere betrokkenen. Het was een 

onvergetelijke Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016! 

Deelnemende scholen… bedankt! 

Samenwerkingsschool Emmaüs , De Tandem, De Dijsselbloem, De Driemaster, De Vijverhof , Professor Casimir, 

De Vliethorst, Sint Maartenscollege, Veurs Lyceum en ‘s Gravendreef College dank voor de deelname aan de 

Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016 en de fijne samenwerking.  

Light for Education 

Het hoofddoel van de Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016 is de aankoop van oplaadbare zonnecellampjes voor 

scholieren in India. Zo kunnen zij thuis bij het licht van het lampje hun huiswerk maken en zich verder 

ontwikkelen: Light for Education.  

Officiële start parcours Kapelbosje  

Op het parcours Kapelbosje bij Samenwerkingsschool Emmaüs gaven 

burgemeester Hans van der Sluijs en wethouder Saskia Bruines om 09.00 uur 

het startsein. Met een enorme schaar knipten zij het startlint door, waarna 

de allerkleinsten van de Emmaüs en De Tandem het parcours op spurtten, 

toegejuicht door een enthousiast publiek. 

Officiële start parcours Sparta / VCC  

’s Middags werd gelopen op de drie parcours bij Atletiekvereniging Sparta en 

Voorburg Cricket Club. Daar liepen de scholieren die ’s ochtends hadden 

meegedaan met de Schoolsport Olympiade, georganiseerd door Sport en 

Welzijn. Wethouder Nadine Stemerdink gaf hier om 13.45 uur het startsein. 

Het aftellen galmde over de baan en bij nul gingen onder gejuich van de vele 

toeschouwers de ruim 600 scholieren flitsend van start. Wat een spektakel! 

 

Goede doel 

Dankzij hoofdsponsor Ruitenburg adviseurs & accountants, medesponsors 

Het Krantje, Repro Van der Kamp en alle overige sponsors kan de 

opbrengst van deze Ruitenburg Kids4Kids 2016 in het geheel naar de 

goede doelen. Dat betekent dat 50% naar het hoofddoel Light for 

Education gaat. 25% gaat naar het goede doel dat elke school zelf heeft 

gekozen. De door de scholen gekozen doelen variëren van nieuwe 

speelattributen voor de speelplaats tot donatie aan Light for Education. Het resterende deel gaat naar goede 

doelen die de drie Lionsclubs kiezen. Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne hebben 

besloten met hun deel ook het hoofddoel, Light for Education verder te ondersteunen. Hiermee gaat in totaal 

gaat dus ruim twee-derde deel van de opbrengst naar Light for Education.  

De komende weken zal het bijeengebrachte geld van de sponsorloop worden geteld. De opbrengst wordt eind 

juni bekend gemaakt. Zie voor het laatste nieuws www.kids4kidsloop.nl  

http://www.kids4kidsloop.nl/


Dinsdag 24 mei 2016 – 

Jan Engels en 

 namens Kids4Kdis  

Wim Nieuwenburg te gast 

bij Radio Midvliet,  

Hans Biard, in het 

programma  

MIdvliet Actueel 

 

 

 

 

 

 

 

En een artikel in De Telegraaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


