Na controle en evaluatie afgelopen week, blijkt de
totaalopbrengst van de Vissenloop nu uit te komen op een
bedrag van

€ 42.000,-!

Bedankt deelnemers!
Zondag 21 mei 2017. Een dag waar wij als organisatie een jaar lang naar uitkeken. Maar
de laatste dagen waren toch spannend. Wat doet het weer? Zouden we na twee - min of
meer - natte Vissenlopen eindelijk ons welverdiende zonnetje krijgen? Nou, de zon
kregen we! En wel in ruime mate. De online inschrijvingen maakte een vlucht en we
vermoedden dat er op de dag zelf ook aardig wat wandelaars nog in zouden schrijven
aan de start. Dat het er echter zó veel zouden worden, hadden we niet durven dromen.
In totaal liepen er 1929 wandelaars mee en dit grote aantal zorgde in combinatie met het
warme weer voor tekorten hier en daar. Zo was het water op een enkel uitgiftepunt
helemaal op en visten de laatste wandelaars achter het net bij de finish, toen ze hun
beloofde gebakken visje wilden ophalen. Toch mochten we ook vele hartverwarmende

reacties in ontvangst nemen en we beseffen ons ieder jaar weer: dit is niet zó maar een
wandeltocht. Dit is iets bijzonders.

Bedankt sponsoren

Maar…

Hoe kun je een wandeltocht organiseren
die geld voor het goede doel bijeen
brengt en de wandelaars nog verzorgt
ook? Dat kan alleen als overheden,
organisaties, bedrijven en particulieren
ons door financiële bijdragen steunen.
Dat kan alleen door het openstellen van
hun terrein, het leveren van hekwerk,
drukwerk, een kraan voor de vlaggen,
bebording, eerste hulp, kramen, fruit en
andere lekkernijen voor onderweg, water,
entertainment, vis, olie, bakpannen,
broodjes, beenham, saus, pudding,
aardbeien, banken en tafels. Als je er een
toffe loterij bij organiseert, kan dat alleen
met prachtige prijzen! En wie maakt die
prachtige visjes en het Club-vanHonderd-aquarium? Zonder sponsoren
geen Vissenloop!

Als er wandelaars zijn ingeschreven en er
is vanalles geleverd, dan moeten er nog
mensen zijn die voor dag en dauw hun
bed uitspringen om de hekken te plaatsen
en de kramen op te bouwen. Ware
helden die de stempel op uw
deelnamebewijs zetten en fruit uitdelen.
Strenge, maar rechtvaardige
verkeersregelaars die voor een veilige en
goede doorstroming van het overige
verkeer zorgen. Visbakkers die het visje
met liefde voor u bakken of die aardige
dames die u helpen met uw gewonnen
loterij-prijs of ehbo’ers die u bijstaan als
die blaar toch pijnlijker werd dan u had
gehoopt? En dan hebben we het nog niet
eens over die fotografes met zonnige
glimlach en oog voor detail! Zonder
vrijwilligers geen Vissenloop!

Foto’s
De foto’s van Sanne en Linda geven een prachtig beeld van de dag. Veel zon, zonnige
gezichten - hier en daar een iets vermoeide blik, hier en daar een blik die een herinnering
aan een dierbare, of aan een moeilijke tijd weerspiegelt. Veel foto’s van plezier en
gezelligheid. Van families, van vrienden. Foto’s van IJmuiden. Waar mooi en lelijk hand in
hand gaan, net zoals industrie en natuur. IJmuiden met de geur van een frisse zeebries
en… eh... vis. Wij houden ervan. Ook nog even nagenieten? De foto’s vindt u hier. Wilt u
een foto uit printen of af laten drukken? Op de site vindt u links naar Google Photos, waar
foto’s in hoge resolutie staan.

Minder goed ter been?

'Like' ons op Facebook

Geen probleem bij de Vissenloop! Er was
een speciale 5km-route uitgestippeld voor
rolstoelers en scootmobiel-bestuurders.
Zo kon iedereen van IJmuiden genieten!

Hebt u onze Facebook-pagina al bezocht
- en ge-liked? Ga
naar facebook.com/VissenloopIJmuiden/ en
klik op "Vind ik leuk".

Wat een mooi bedrag…
€42.000… maar wat gebeurt daar nou eigenlijk zoal mee? We noemen een voorbeeld; in
de periode 2005-2015 kende KWF aan 57 kinderoncologische onderzoeksprojecten
financiering toe. Daar is een bedrag van ruim 27,5 miljoen euro mee gemoeid. Dit geld is
benut om het kinderoncologische veld in de gehele breedte te ondersteunen. Zo kregen
11 onderzoeksinstituten in deze periode financiering toegekend voor hun onderzoek,
waarin alle belangrijke tumorvarianten die optreden bij kinderen vertegenwoordigd waren.
De betrokkenheid van KWF bij kinderkanker kent een lange geschiedenis. Sinds 1949,
het oprichtingsjaar van KWF, zijn er veel mijlpalen bereikt op het gebied van
kinderoncologie. Dit is slechts een voorbeeld van de vele onderzoekstrajecten die

gesteund worden door KWF en dus… door u!
Lees meer hierover op de website van KWF.

Loterijprijzen

Tops en tips

Er zijn nog een aantal gewonnen prijzen
die wachten op hun nieuwe eigenaar. Kijk
nog even snel uw loten na. U heeft tot 21
juli om uw prijs te claimen.

Sommige dingen zijn eigenlijk al helemaal
goed. Sommige dingen zijn anders dan je
verwacht of zouden echt beter kunnen.
Dat willen wij graag allemaal weten van u.
Om het in 2018 nóg beter te doen. Voor u
als wandelaar en voor u als vrijwilliger.

Vissenloop 2018
We gaan het gewoon weer doen. Weer of geen weer. Op zondag 27 mei 2018 wordt er
weer gewandeld voor KWF Kankerbestrijding. Wandel en beleef IJmuiden opnieuw voor
het goede doel - en voor de gezelligheid! U bent er toch weer bij? We laten u weten vanaf
wanneer u weer online kunt inschrijven. Houd de website, Facebook, Twitter of uw
mailbox in de gaten!

