
 

                                                            

Haarlem loopt warm voor 3FM Serious Request 2014: Heel Haarlem Holt! 
En dat kan ook als groep.  

Naast de individuele 6 x 24 uurs estafette in het Frans Hals Hotel bij de Grote Markt is er uiteraard de 
mogelijkheid om als groep/organisatie deel te nemen. Dit vindt plaats op andere locaties in de stad of zelfs 
daar buiten. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt nog meer hollende Haarlemmers op de loopband te 
krijgen. In of om het centrum, of daarbuiten. De keus is aan jullie. Wij zien een drietal opties: 

1. Wel de ruimte, niet de lopers 

Als café/buurthuis/kantine/sportschool stel je ruimte ter beschikking. Misschien niet 24 uur per dag, maar 
een kortere periode is ook mooi: bijvoorbeeld tijdens de piekopeningsuren in het weekend of ’s avonds 
door de week.   
Wat moet je doen? Enthousiasmeer een bedrijf/vereniging/buurtcomité/vaste klanten o.i.d. om een of 
meerdere avonden op zich te nemen. Deze groep betaalt een bedrag voor de avond (‘het startgeld’) en 
voert de bijdrage aan Serious Request 2014 verder op  doordat hun deelnemers zich zoveel mogelijk laten 
sponsoren. Deze groep koopt dus de avond van jou als locatie-eigenaar en vult deze zelf in, wat betreft 
aankleding en lopers. Misschien heb je zelf al een loopband en zo niet, dan helpen wij je. Smile Sport, Life 
Fitness en anderen hebben al loopbanden toegezegd. 

2. De ruimte en ook de lopers 

Je bent een café/buurthuis/kantine/sportschool en krijgt je ‘eigen’ mensen mee om deel te nemen. 
Helemaal gemakkelijk. Op deze wijze regel je je lokale versie van HHH: machines, lopers en de organisatie 
daarvan neem je als organisatie op je. Maar je ‘omarmt’ het concept HHH.  
In het Wapen van Bloemendaal staat bijvoorbeeld in het voormalige ‘rookhok’ een loopband pontificaal 
opgesteld in het café. De stamgasten zorgen zelf voor de invulling van hun HHH evenement voor Serious 
Request 2014!  

3. Geen ruimte nodig, wel een idee? 

Misschien heb je een geweldig idee om met jouw actie aan te haken bij Heel Haarlem Holt en heb je daar 
helemaal geen ruimte voor nodig. Bijvoorbeeld omdat je je eigen estafette naar de Grote Markt van 
Haarlem organiseert. Of wil je als een lopend vuurtje heel Haarlem aandoen. Ook dan kun je natuurlijk 
meedoen. Laat het ons weten.  

Wat doen wij? 

Wij helpen je graag met een eerste aanzet, als ook het ondersteunen van de actie: logo Heel Haarlem Holt, 
reclamemateriaal met uitleg van de actie (en Serious Request 2014), tips voor inschrijfformulieren, online 
media e.d. Maar vaak heb je zelf vanuit je eigen organisatie genoeg aanknopingspunten en enthousiasme om 
het tot een succes te maken!  

Neem contact met ons op en wij gaan er als hollende Haarlemmers iets moois van maken voor Serious Request 
2014.  

Over 3FM Serious Request 
Met 3FM Serious Request zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voorafgaand aan 
de kerstdagen sluiten drie dj's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live 
radio en televisie en zijn online te volgen. 3FM Serious Request 2014 vraagt aandacht voor een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en 
beschadigt. De DJ’s in het Glazen Huis willen deze vrouwen een stem geven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis, zodat zij 
opgevangen worden en een leven kunnen opbouwen.  
Het Glazen Huis stond in 2013 in Leeuwarden. De actie bracht dat jaar € 12.302.747,- op voor de aanpak van kindersterfte door diarree en 
bereikte 12,3 miljoen Nederlanders. In 2014 staat het Glazen Huis in Haarlem. Kijk voor meer informatie op www.seriousrequest.3fm.nl  

http://www.seriousrequest.3fm.nl/

