Nieuwsbrief Vissenloop IJmuiden, editie Mei 2017.

Heel Velsen vlagt!
De Vissenloop-vlaggen mogen weer wapperen hoor! Zoek 'em weer op en hang hem
buiten! Heeft u nog geen vlag? Neem contact met ons op, bestel die vlag en steun
daarmee meteen weer KWF Kankerbestrijding!

Op woensdag 17 mei zet KWF
Kankerbestrijding heel Alkmaar op zijn
kop met de live tv-show MARATHON
TEGEN KANKER.

Ruud van Hooijdonk,
routeplanner van de
Vissenloop

Al die mooie routes van de IJmuidense
Vissenloop zijn de afgelopen jaren door
Ruud van Hooijdonk voor u op de kaart
gezet. Ruud zet in eerste instantie alle te
lopen afstanden op papier, loopt dan
persoonlijk de zeven verschillende
afstanden om na te gaan of er lastige
punten zijn, voorziet alle afstanden van
pijlen, adviseert over de stempelposten,
de waterpunten en de uitdeelposten.
Kortom, zonder Ruud zou het bestuur van
KWF Kankerbestrijding Velsen de
Vissenloop niet kunnen organiseren. Dus:
hulde aan onze Ruud!

Nieuw deze editie:

Het Eetplein

AVROTROS zendt deze show live uit op
NPO1 om 21.20 uur.
Voorafgaand aan de tv show is er een
aantal marathons voor KWF. Waaronder
ook een wandelmarathon. Wellicht een
opwarmertje voor de Vissenloop voor de
getrainde wandelaars onder u?
De start gaat heel bijzonder worden bij
het AVL. Het team van de Grand
Challenge komt uitzwaaien en ze
proberen tientallen patiënten naar buiten
te krijgen. Er komt een aantal stops waar
mensen kunnen aanhaken. Voorlopig zijn
dat er 3: de eerste bij het AVL, de tweede
bij Grootschermer en de derde bij het
Ziekenhuis Alkmaar.

Deze editie van de Vissenloop vindt u op het finish-terrein een heus 'eetplein': kraampjes
met broodjes beenham, heerlijke puddingbroodjes, cake met aardbeien en slagroom loopt het water u al in de mond?
De wandelaars krijgen natuurlijk sowieso al een heerlijk visje, maar we willen ook graag
de supporters, die alle jaren weer in grote getale de wandelaars binnenhalen, voorzien
van iets lekkers voor een betaalbare prijs. Al het lekkers wordt gesponsord en de
bedragen gaan dus direct naar het KWF Kankerbestrijding!
Lees verder!

Muziek tijdens de Vissenloop 2017:

wat wordt het weer leuk!

Ieder jaar speelt muziek een grote rol bij de Vissenloop. Dj's, koren en bands treden
belangeloos voor u op. Om u 's morgens wakker te schudden op 't startterrein, om de
moed er in te houden onderweg en natuurlijk om het feestelijk af te sluiten bij de finish.
Wie u - afhankelijk van de gekozen wandelafstand - allemaal tegen komt? Bekijk dat hier.

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid
behaagd…
Zo trots als een pauw zijn we! Leden van de Vissenloop-organisatie Joske Haver en Nico
Stoker zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de bijzondere
vrijwillige maatschappelijke werkzaamheden die zij in de loop der jaren hebben verricht.
Lees verder.

Wilt u ook zo'n mooie
schelp?
Net zoals bij vorig edities hebben we
voor de Vissenloop 2017 ook weer
schelpen uit de zee gevist. Een schelp
kan een mooie herinnering zijn.
Wandelt u met ons mee op 21 mei a.s.
dan is er ook een schelp voor u. Schrijf
een naam op de schelp. Aan wie denkt u
op deze wandeltocht?

Banner on Tour
Onze banner gaat weer op tournee!
Wellicht bent u hem al tegengekomen op
één van de bekende plekken in of rond
IJmuiden. Voorig jaar kon u raden waar
op de foto de banner op dat moment
hing. Wie won er toen eigenlijk?
Lees verder

Lees verder

De loten zijn bijna op!
De loten voor de Vissenloop Loterij zijn bijna op. Veel wandelaars bestelden al loten bij
hun online inschrijving en veel van u kochten loten bij de leden van de organisatie of bij
Primera Prince in IJmuiden. Wilt u toch die laatste loten nog kopen? Meldt u zich dan bij
de organisatie via de bekende kanalen en maak kans op die prachtige prijzen!

Hebt u ook zo'n zin in 21 mei?
Wij wel!

