NIEUWSBRIEF

VISSENLOOP IJMUIDEN

De 2e Nieuwsbrief
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.

Natuurmonumenten
Toen coördinator Ruud van
Hooijdonk bij ons kwam met
de vraag of de Vissenloop
voor een deel door het duin
zou kunnen, hoefde ik niet
lang na te denken.
Bewegen in de natuur is gezond
en mensen die van natuur genieten steunen het behoud daarvan.
Natuurmonumenten stelt daarom
graag een stukje van haar g
 ebied
open voor dit wandelevenement.

De Vissenloop (15 km en meer)
loopt een mooi gedeelte door
het Nationaal Park ZuidKennemerland, een duingebied
van internationale allure.
Kijk en luister tijdens de wandeling: nachtegalen, Schotse
hooglanders en geurig bloeiende
meidoorns sieren de route.
Ook zie je nog een stukje
historie: een opslagbunker uit
de Tweede Wereldoorlog.

Natuurmonumenten zorgt dat
het gebied zo mooi blijft, maar
dat is kostbaar en arbeids
intensief.
Ook meehelpen?
Meld je aan als lid of als vrijwilliger!
Veel plezier tijdens de Vissenloop en tot ziens in het duin!

Namens Natuurmonumenten,
Boswachter Jowien van der Vegte

Lia Kooijman
is er weer!
Net als vorig jaar zal ook tijdens
onze tweede Vissenloop Lia
Kooijman weer op de kade staan
met haar “roze maatje”.
Lia is initiatiefneemster van de
Stichting Hart voor Borstkanker
en ze verkoopt haar sieraden en
bijouterieën met als doel finan
ciële ondersteuning te geven
aan onderzoeksprojecten naar
borstkanker.
Ga vooral even kijken, dus!
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Koffie,
Koffie...
Is hij niet schitterend?
Deze pipowagen, die wij
mogen lenen om te zorgen dat
de wandelaars die nog even
behoefte hebben aan een k opje
koffie of thee voor de start, dat
bij ons kunnen krijgen?
Voor slechts 1 euro! En dan
krijgt iedere koffie- of thee
drinkende wandelaar daar ook
nog een origineel versgebakken
Vissenloopkoekje bij, gemaakt
en gesponsord door bakkerij
Vreeman uit Santpoort.
En die betaalde euro? Ja, ook
die gaat weer r echtstreeks naar
ons goede doel.

De Vissenloop muzikaal
We gaan niet alles verklappen,
maar net als vorig jaar zullen de
IJmuider Harmonie en de Raddraaiers weer een aantal optredens verzorgen bij de eerste
stempelpost die wordt aangedaan, restaurant De Kop van de
Haven.
Ook de koren ’t Staende Tuygh,
Nortada en de Delta Singers

hebben inmiddels toegezegd
om een aantal optredens met
mooie shanty’s en levensliederen onderweg ten gehore
te brengen.
Dat “Alle Tijd” een feestje komt
bouwen op het finishterrein stond
al in de eerste nieuwsbrief.
Het wordt weer gezellig!

Onze Banner
gaat op tour
Heeft u hem al gespot!
Onze banner gaat tot
22 mei 2016 op promotietour
door IJmuiden en omgeving.

Op dit moment hangt hij bij
Restaurant De Kop van
de haven. U zult hier straks
onze eerste stempelpost vinden.

Hij zal bij de bedrijven die ons
ondersteuning geven een aantal
dagen rond hangen.

Wij en onze sponsoren draaien
al warm voor ons prachtige evenement. Hoe gaat het met u?
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