NIEUWSBRIEF

VISSENLOOP IJMUIDEN

De 3e 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.

Alweer de 3e nieuwsbrief
U ziet op onze website steeds
meer items staan die even de
aandacht nodig hebben.

laas kunnen we vanaf 1 mei geen
petten en t- shirts meer bestellen.

Inschrijven via de website kan
nog tot 20 mei, daarna kunt u
natuurlijk nog wel inschrijven op
de dag zelf, maar dan zijn de kosEn over de te bestellen items. Zo ten € 3 meer. Voor basisschoolmogelijk nog snel doen, want he- leerlingen is het € 1 meer.
Zo ziet u nieuws over onze
schelpenactie.

Verder nog een goede tip! Let
goed op de weersverwachting en
kleed je goed! Natuurlijk wordt het
veel beter weer dan vorig jaar,
maar ook dan moet u geschikte
kleding en schoenen aan.
Of zoals we in IJmuiden zeggen:
slecht weer bestaat niet, alleen
slechte kleding!

Er is een gaatjesboorder actief
Nee, u hoeft niet te
schrikken!!!
Want nog nooit zijn wij zo blij
geweest met deze gaatjesboorders. Hun namen zijn Adri
Visser en Henriette Geurtse.

In onze mooie schelpen boren
zij kleine gaatjes voor de
Vissenloop IJmuiden 2016.
Dan kunnen de mensen die
meelopen en dat willen, een
naam van een dierbare op de
schelp schrijven: degene aan
wie ze denken tijdens hun
Vissenloopwandeling.

wandelen even wordt stilgestaan.
Boor dus nog maar even ﬂink
door, hoor Adri en Henriette.
We zijn jullie allemaal zeer
dankbaar voor je hulp!

Door het gaatje kunnen wij die
geschreven schelp dan op een
mooi plaatsje in onze netten
hangen. Allemaal namen van
mensen van wie gehouden
wordt, en bij wie tijdens het
2e jaargang ● April 2016 ● editie 3 ● Vissenloop IJmuiden ● www.vissenloopijmuiden.nl ● vissenloop@gmail.com ● kwfvelsen@gmail.com

Prijzen Loterij

AZ-shirt met handtekeningen

Dennis Haar, AZ

2 zanglessen

Yvon Agterberg

fotoshoot

Marjolein Remme

foto op hout

Noor Dalhuijsen

cadeaubon Villa Westend

Villa Westend

televisie t.w.v. 500 euro

Han Tol

3x4 kaartjes PVM

Pieter Vermeulen Museum

kaartjes business club Telstar

Chris v.d. Zwan

Het wordt weer
keigezellig!!
Startterrein
vanaf start tot
13.00 uur
verschillende dj’s
o.l.v. William
Restaurant “Kop
van de Haven”
10.30 -11.30 uur
Showband IJmuider
Harmonie
11.30 -13.30 uur
White Smoke

wedstrijdbal met handtekeningen Telstar Chris van de Zwan
prijs Santpoorts bier

Santpoorts bier

1x 4 dagen New Castle inclusief hotel

DFDS Seaways

1x 3 dgn New Castle

DFDS Seaways

cadeaubon Kapsalon Seegers

Kapsalon Seegers

pakket Jemako

Jemako, Fleur Bruin

2 kaartjes AZ incl. etentje

Cees de Vries

cadeaubon Kaniskunst

Kaniskunst, Els Blom

3x2 kaarten Two Generations,
Beach Edition

Bas Dortmund

dekbedovertrek Ajax

Sport 2000

2x boek “Overstroomd”

vishandel Molenaar

cadeaubon vishandel Molenaar

vishandel Molenaar

3x cadeaubon wasbeurt auto

Peut

cadeaubon Lengerique

Lengerique, Debby Thijssen

cadeaubon behandeling

Kitty Kieftenbeld

cadeaubon Xanadu

Xanadu

cadeaubon Onder de Platanen

Onder de Platanen

cadeaubon juwelier Ris

Juwelier Ris

2 magnums in wijnkist

De Wijnzaak Hoofddorp

cadeaubon Voetreflexmassage

Esther Alleman

2x Tickets Snow Planet

Snow Planet

3x een vierkante meter border

Bianca Bakker

3x een kruidenpakket voor de tuin

Bianca Bakker

2x behandeling bij nagelstyliste

Nagelstudio Larissa

High Tea Duin en Kruidberg

Landgoed Duin en Kruidberg

Cadeaubon Bakkerij Schmidt

Bakkerij Schmidt

Theeschenkerij
Velserbeek
10.30 -11.30 uur
’t Staende Tuygh
11.30 -12.30 uur
Delta-Singers
12.30 -13.30 uur
Nortada

Zorgvrij/
Onder
de Platanen
10.00 -11.00 uur
De Raddraaiers
Zwembad
“De Heerenduinen”
10.00 -14.00 uur
Nico Bakker

Finishterrein
15.00 tot 17.00 uur
Alle Tijd

De Banner on tour
De banner is na zijn verblijf bij de Kop van de
Haven eerst naar het zwembad De Heerenduinen
verhuisd en vervolgens naar de Theeschenkerij in
Velserbeek gegaan. Om nu op een locatie te han-

gen waar we een prijsvraagje aan hebben verbonden. Veel Facebookvolgers hebben “Zorgvrij” al
genoemd, maar waar dan precies?!
De cap is nog steeds te winnen!
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