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Officiële aftrap door wethouder
Baerveldt voor derde Vissenloop
Woensdag 11 januari vond in het hoofdkantoor van de KNRM aan de Haringkade in
IJmuiden de officiële aftrap plaats voor het wandelevenement Vissenloop door wethouder
Baerveldt. KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen organiseert dit jaar voor de derde keer
deze bijzondere wandeltocht waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan het KWF.
Na afloop van de beide voorgaande wandeltochten kon het afdelingsbestuur zowel in
2015 als in 2016 een bedrag van ruim 30.000 euro aan KWF Kankerbestrijding
overmaken!
Fred van Dam, voorzitter van KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen, refereerde hier in
zijn openingswoord natuurlijk aan: ,,Zowel de eerste als de tweede Vissenloop zijn, mede
gezien het aantal deelnemers en de opbrengst uit inschrijfgelden en sponsoring, een
groot succes gebleken. En voor deze derde Vissenloop hopen we vanzelfsprekend op
nog meer deelnemers waardoor we een nog hogere opbrengst voor dit bijzonder
belangrijke doel kunnen realiseren’’.
Lees verder

Club van 100
Voor deze derde editie van onze
Vissenloop hebben we iets nieuws
bedacht. Voor mensen en bedrijven die
iets extra’s willen doen. Omdat ze de
Vissenloop en/of KWF kankerbestrijding
een warm hart toedragen.
Veel (oud)patiënten en vrienden en
familie van (oud)patiënten realiseren zich
als geen ander dat ze nog in leven zijn
door de voortschrijdende ontwikkeling
van de wetenschap. En voor onderzoek
blijft voorlopig nog heel veel geld nodig.
Vandaar de Vissenloop en vandaar nu
ook de Club van 100!
Lees verder

Natuurmonumenten
verwelkomt Vissenloop
IJmuiden ook in 2017
De Vissenloop-wandelaars die 10km of
meer wandelen zien ook dit jaar hun
route weer een stuk door Nationaal Park
Zuid-Kennemerland lopen.
Boswachter Jowien van der Vegte: "Vorig
jaar liep de Vissenloop voor het eerst een
stukje door het duin. Dat werd zeer
gewaardeerd door de deelnemers. Het
duingebied hoort natuurlijk ook echt bij
IJmuiden. Veel mensen maken een
wandeling, of fietsen een rondje. En er
zijn vele mensen die een kleine of grotere
ronde hardlopen."
Lees verder

Inschrijven als team
Wat is er nou leuker dan wandelen voor het goede doel dan
dat gezellig met elkaar te doen? Steun KWF Kankerbestrijding
en geniet van een wandeling door IJmuiden en omgeving met
je klas, je vrienden, vriendinnen, je voetbalteam of bridgemaatjes.
En… willen jullie ook zo stoer op deze foto?
Jullie kunnen deze fotoshoot winnen!
Vraag je opa, oma, vader, moeder, ooms en tantes, buurtjes
en vrienden jou te sponsoren. Haal met je jeugd-team het grootste bedrag op voor KWF
Kankerbestrijding tijdens de Vissenloop IJmuiden.
Met dank aan Noortje Dalhuysen, zij zet jullie op de foto.
En wie wil dat nou niet, zo’n stoere plaat!
Schrijf je team nu in!

Prachtige prijzen in de
Vissenloop Loterij

Na het succes van vorig jaar hebben we
ook dit jaar weer een grootse loterij. Gert
Rothert van Intermail in Nieuw-Vennep
heeft voor het tweede jaar belangeloos
5000 loten voor ons gedrukt, en dit jaar
geldt: op = op! Notariskantoor Kiewit
Buijsman Wientjes uit Santpoort ziet er,
ook belangeloos, op toe dat alles eerlijk
en officieel verloopt en verzorgt ook de
trekking van de prijzen.

Overzicht prijzen loterij 2017
tot nu toe
Prijs
4-daagse stedenreis incl.
hotel naar Newcastle
3-daagse mini-cruise
naar Newcastle
3-daagse mini-cruise
naar Newcastle

Een lot kost 1 euro per stuk
en de prijzen zijn op 21 mei
meteen bij de finish op te
halen en mee te nemen.

3-daagse mini-cruise
naar Newcastle
2 tickets TwoGenerations
Beach edition

Hoe kun je aan loten
komen?
richt je tot een van de mensen van
onze organisatie. We hebben
allemaal altijd een pak(je) loten in
onze tas.
stuur een mailtje naar
info@vissenloopijmuiden.nl of een
berichtje via Facebook.
koop je loten direct bij inschrijving,
dan stoppen we de loten bij de
deelnamebewijzen in de
enveloppe.

Lees verder

Nog niet ingeschreven voor de
Vissenloop?

2 tickets TwoGenerations
Beach edition

ter beschikking
gesteld door:
DFDS

DFDS

DFDS

DFDS

Bas Dortmund

Bas Dortmund

zangworkshop voor vier

Yvon

personen

Achterberg

schoonheidsbehandeling

Kitty Kieftenbelt

cadeaubon Villa Westend

Villa Westend

kinderklok
cadeaubon Kanis Kunst
foto

Ilonka van der
Henst
Kanis Kunst
Noortje
Dalhuijsen

Heracles shirt

Asito

Televisie

EP:Tol

Zilveren aanschuifringen

LIEV Sieraden

10 x Cadeaubon

Drogisterij
Visser

Doe het nu!

Barbecue

Tony
Westerhoven
(Stitchfield)

2 haar producten

2 cadeaubonnen

Kapsalon
Seegers
Zonnestudio
7DAYS

Hight Tea voor twee

Landgoed Duin

personen

& Kruidberg
Pieter

16 x vrijkaarten museum

Vermeulen
Museum

cadeaubon

Jacky Hart
Mode

cadeaubon

Bij Bo

2 x geschenkdagkaart

Connexxion

badjas met Vissenlooplogo
Schoonmaakverrassingspakket

Lees verder

Stitchfield

Jemako

