NIEUWSBRIEF

VISSENLOOP IJMUIDEN

We gaan weer
van start!
Evenals vorig jaar
zullen wij u de komende
maanden door middel
van een nieuwsbrief
op de hoogte houden
van de gang van zaken
rond dit wandelevenement.

Wandelevenement Vissenloop
voor tweede keer van start

Reeds vorig jaar werd door
het organisatiecomité van
KWF Kankerbestrijding Velsen
besloten, gezien de grote
opkomst en de vele positieve
reacties die wij van u mochten
ontvangen, om in 2016 dit
wandelevenement wederom
te organiseren en wel op
zondag 22 mei.
Wat het aantal deelnemers betreft, hebben we de lat voor dit
jaar heel hoog gelegd. Mochten
we vorig jaar ruim 1.300 enthousiaste deelnemers begroeten, dit
jaar hopen we op zo’n 2.500
wandelaars.
En goed nieuws: we hebben al
een paar 100 inschrijvingen mogen ontvangen! Dus, wandelaars
die het g
 oede doel en de Vissenloop een warm hart toedragen:

zegt het voort,
zegt het voort!
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ER IS EEN NIEUWE AFSTAND TOEGEVOEGD AAN ONZE

WANDELROUTES
Evenals vorig jaar staan
de volgende afstanden op het
programma: de Guppenloop
(5km), 10km, 15km, 20km,
25km en 40km.
Op veler verzoek hebben we
echter nog een zevende a
 fstand
toegevoegd, namelijk die van
30km.
De Guppenloop is speciaal
bedoeld voor scholen en sport
verenigingen, maar n
 atuurlijk
kunnen ook (groot)ouders met

kinderen en a
 ndere belangstellenden zich voor deze afstand
inschrijven.
Er is ook een 5 km route die
geschikt is voor mensen
die gebruik maken van een
rollator of een scootmobiel.
Net als vorig jaar zullen z owel
start als finish weer plaats
vinden bij het hoofdkantoor van
de KNRM, H
 aringkade 2 in
IJmuiden. Bij de start zijn koffie
en thee verkrijgbaar.

Coverband AlleTijd
voor een feessie bij de Vissenloop!

Website
Wellicht ten overvloede,
maar op onze website:
www.vissenloopijmuiden.nl vindt
u alle benodigde informatie om
goed voorbereid aan uw
wandelafstand te beginnen.
Je kunt je op de website niet
alleen inschrijven, maar ook
de starttijden voor de diverse
afstanden en de mogelijkheden
voor sponsoring vinden.

Want we gaan tenslotte voor
een zo hoog mogelijke
opbrengst voor KWF Kanker
bestrijding.

AlleTijd is een Alkmaarse
6-mans-coverband met
maar één doel: feest op èn
voor het podium!

Het repertoire van AlleTijd
bestaat uit covers van dansbare
(neder)pop, c lassic rock en
sweet soul music.

En deze band komt dat feessie
ook maken op zondag 22 mei,
vanaf een uur of drie op ons
start/finishterrein bij het KNRMgebouwin IJmuiden, waar
de wandelaars de finish van
hun Vissenloop bereiken en
hun welverdiende gebakken
visje en medaille in ontvangst
nemen.

Ze spelen de nummers soms
zoals ze horen, maar steeds
vaker met een eigen, aan
stekelijk AlleTijd-sausje.

We hebben er
nu al zin in!
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