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Wandelevenement Vissenloop
voor de vierde keer van start
Mede gezien de vele positieve reacties die wij van u mochten ontvangen en door het
toenemend aantal deelnemers heeft het organisatiecomité van KWF Kankerbestrijding
afdeling Velsen besloten om ook dit jaar de Vissenloop te organiseren. Vorig jaar
mochten wij 1.920 deelnemers verwelkomen en konden wij een bedrag van ruim 40.000
euro, onder meer opbrengsten uit inschrijfgelden, de loterij en sponsoring, overmaken
aan KWF Kankerbestrijding.
En goed nieuws: we hebben nu al een paar honderd inschrijvingen mogen ontvangen!
Dus, wandelliefhebbers die het goede doel en de Vissenloop een warm hart toedragen:
schrijft u nu in en zegt het voort.
Op de website: www.vissenloopijmuiden.nl vindt u een directe link voor uw inschrijving.

Wandelroutes
Evenals vorig jaar kunt u kiezen uit 7 afstanden, te weten: 5km (Guppenloop), 10km,
15km, 20km, 25km, 30km en 40km. De Guppenloop is speciaal bedoeld voor scholen en
sportverenigingen, maar natuurlijk kunnen ook (groot)ouders met kinderen en andere
belangstellenden zich voor deze afstand inschrijven.
De kortere routes van 5km, 10km en 15km zijn ook geschikt voor deelnemers die gebruik
moeten maken van een rollator of scootmobiel.

De Vissenloop kenmerkt zich als een
verzorgde loop met versnaperingen en
livemuziek onderweg en op het
finishterrein. En voor elke deelnemer is
er na afloop een medaille en gratis een
gebakken visje of een haring. Alle routes
zijn van pijlen en voeren langs vele
mooie en karakteristieke plekken in
IJmuiden en omgeving.

Kom bij de
'Club van 100'
Sinds de derde editie van onze Vissenloop hebben we de ‘Club van 100’. Voor mensen
en bedrijven die iets extra’s willen doen en die de Vissenloop en/of KWF
Kankerbestrijding een warm hart toedragen. We hebben daarvoor een prachtig aquarium
gemaakt waarin onze ‘Club-van-honderdvissen’ zwemmen.
Door éénmalig 100 euro te doneren komt uw naam en/of logo op zo’n visje te staan. U
krijgt van ons een certificaat en een bon om op 27 mei gezellig een gebakken visje mee
te eten. Het bord komt op de website te staan en tijdens ons evenement krijgt het een
ereplaats op het podium bij de finish. Uiteraard hopen wij dat uw bedrage niet éénmalig is
en dat uw visje nog vele jaren mag blijven zwemmen. U kunt zich het hele jaar
aanmelden voor een visje door een mail te sturen naar info@vissenloopijmuiden.nl.
Direct meedoen doet u door 100 euro over te maken op rekeningnummer NL 59 RABO
0373 5372 63 ten name van KWF Kankerbestrijding-143813 o.v.v. ‘Club van 100’ en met
vermelding van de naam die wij op uw visje moeten zetten.

Ook zijn wandelaars, die hun hond mee willen nemen, welkom!

