NIEUWSBRIEF

VISSENLOOP IJMUIDEN

Onze vierde
nieuwsbrief!
Dit is al weer de laatste
nieuwsbrief, want over 10
dagen gaat de allereerste
Vissenloop van start.

Het Vissenloopschilderij
Samen met de deelnemers van de ontmoetingscentra
van Zorgbalans heeft Michel van Schie voor onze
Vissenloop een prachtig schilderij gemaakt.
Blijf op de hoogte met:

Vissenloop IJmuiden App.

Op het IJmuidense tafereel

ten maar ook aan velen die

op een mooie schelp.

zijn onder andere de Hal

een dierbare verloren heb

Dat visje of die schelp

kade, de watertoren, de

ben.

bevestigen we dan op en

vuurtoren en het gebouw
van de KNRM te herkennen.

bij het schilderij, zodat we
We willen de mensen die

met alle mensen samen een

daar behoefte aan hebben

heel bijzonder Vissenloop

Met deze herdenkingswand

de kans bieden om een

kunstwerk creëren.

besteden we op 31 mei ex

naam of een boodschap te

tra aandacht aan kanker

schrijven op een speciaal

patiënten, ex-kankerpatiën

daarvoor b
 estemd visje of

Het wordt zeker
weten prachtig!

Fotograaf

Beste Wandelaars
De organisatie heeft veel

afstand die u al gelopen

Anouk van Nouk Photo is de

aandacht besteed aan de

heeft, maar ook de rust

hele dag kosteloos voor ons

parcoursen.

punten, toiletten en EHBO-

in touw om foto’s te maken

posten staan erop.

van ons evenement.

uitgezet en bij splitsingen

Op de dag zelf wordt in alle

Deze foto’s komen later op

staan duidelijke aanwijzin

vroegte de route nog gecon

onze website te staan, waar

gen.

troleerd

u ze tegen betaling kunt

Ook krijgt u de route op

Veel

opbrengst weer voor KWF

papier mee. Hierop staat de

wandelplezier

Kankerbestrijding.

De hele route is met pijlen

bestellen. Ook hiervan is de
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Starttijden

Startbewijs
Zoals vermeld in de bevesti

afgesloten. Maar via de Mid

gingsmail zenden wij u niet

denhavenstraat of de Indus

het startbewijs toe. Uw start

triestraat komt u de wijk in

bewijs is tevens stempelkaart.

waar voldoende parkeer

Deze ligt voor u klaar op het

gelegenheid is. Het is dan

start/finishterrein aan de

slechts een klein stukje lopen

Haringkade 2 te IJmuiden.

naar het KNRM-terrein.

U ontvangt een envelop met

Komt u met de fiets?

daarin de stempelkaart plus

Dan hebben wij een ruimte

een bon waarmee u na de

daarvoor gereserveerd op

finish een heerlijk gebakken

de hoek Haringkade/Dokweg.

visje kunt ophalen!

Let op: het is verboden om

40 km
tussen 07.00 en 09.00 uur
25 km
tussen 08.30 en 10.00 uur
20 km
tussen 10.00 en 11.30 uur
15 km
tussen 11.00 en 13.00 uur
10 km
tussen 12.00 en 14.00 uur

uw fiets langs het hek van het

De guppenloop van 5 km

Komt u met de auto?

KNRM-terrein te plaatsen.

start tussen 12.00 en

Meer informatie:

Dan is de ingang Haringkade

Tot ziens op de 31e .

14.00 uur.

www.vissenloopijmuiden.nl

Inleveren
sponsorgeld

Gemeente
Velsen

Iedereen is waarschijnlijk druk

De gemeente Velsen vindt

bezig geweest om zich te la

het belangrijk dat inwoners

ten sponsoren door derden

voldoende aan sport en

om zo een van de mooie prij

bewegen doen.

zen in de wacht te slepen.
Voor degenen die het bedrag

De Vissenloop is uitermate

hebben overgemaakt: lever je

geschikt voor verschillende

formulier in vóór dat je start,

doelgroepen om te bewegen

zodat onze penningmeester

en biedt zowel de inwoners

kan controleren of het bedrag

als deelnemers van buitenaf

De Street-Freakz is een

ook binnen is. Neem je het

de mogelijkheid kennis te

groep autoliefhebbers uit

bedrag mee op 31 mei, zorg

maken met het mooie Velsen

Noord-Holland. Ze houden

dan dat je geld en formulier

zoals; strand, duinen, water,

zich bezig met het tunen van

(in een envelop) voor de start

recreatiegebied Spaarn

auto’s en komen wekelijks bij

overhandigt aan de kas op

woude en de bedrijvigheid in

elkaar.

het start/finishterrein.

dehaven van IJmuiden.
In 2013 hebben ze een groot

Hart voor
Borstkanker

evenement bij SnowPlanet

Ook aanwezig op ons feest

bestrijding en nu komen

terrein is mevrouw Lia Kooij

ze met een aantal van

man van de stichting Hart

hun gepimpte auto’s naar

georganiseerd om geld in te
zamelen voor KWF Kanker

voor Borstkanker. Zij staat

onze Vissenloop.

daar met haar roze Trabant

gefabriceerde sieraden

en haar prachtige sieraden.

komt ten goede van

Ze laten zien dat ook tuning

De roze Trabant is al jaren

KWF Kankerbestrijding.

clubs opstaan tegen kanker.

een echte blikvanger bij

Vanaf half elf zijn de auto’s

evenementen. De opbrengst

Ga in ieder geval

te bewonderen op ons

van de door haarzelf

even bij haar kijken.

terrein.
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