
Apollo Hotel Vissenloop
arrangement

 
Doe je mee met de Vissenloop en kom je
van ver? Dan is het fijn dat je de avond
van tevoren alvast een hotelbed tot je
beschikking hebt. Liever niet gelijk naar
huis na je wandeling? Geniet na met een
overnachting in Apollo Hotel IJmuiden
Seaport Beach, vanaf € 119,- per nacht.

  
Lees verder

Uw hond is welkom, maar...

 
In deze Nieuwsbrief willen wij uw aandacht
nog even vestigen op het feit dat het van
1 april tot 1 oktober verboden is om met
honden op het strand te komen. Een
soortgelijk verbod geldt trouwens ook voor
de route door de duinen. Mocht u, samen
met uw hond, willen deelnemen dan is bij
beide locaties een alternatieve route
aangegeven.
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Nog een paar weken en dan is het weer zover! We hebben de tienkoppige band Full
Count bereid gevonden op het finishterrein te spelen. Full Count uit Velsen en Haarlem
bestaat al tien jaar en heeft met optredens op uiteenlopende feesten en festivals in de
omgeving een zekere reputatie opgebouwd. De band brengt op dynamische wijze soul,
funk, rock, ska en disco. U kunt klassiekers van bijvoorbeeld Otis Redding, Madness en
Chaka Kan als moderner werk van Bruno Mars, Adele en Jason Mraz verwachten.
Gezellig! Maar onderweg is er natuurlijk nog meer muziek; wie allemaal? Lees het hier!

https://www.apollohotels.nl/apollo-hotel-ijmuiden-seaport-beach/arrangementen/
http://www.vissenloopijmuiden.nl/
http://vissenloopijmuiden.nl/nieuws/full%20count%20speelt%20op%20het%20finishterrein.html


De Zandhaas, nieuw punt
voor de wandelaars van de 30
en 40 kilometer

Korenmolen de Zandhaas in Santpoort is
een monument in bedrijf. In de molen uit
1779 wordt door middel van windkracht
tussen molenstenen op authentieke wijze
graan gemalen. Deze wijze van malen
draagt ertoe bij dat de producten van de
molen uniek en van de beste kwaliteit zijn.
Bovendien is de molen een toonbeeld van
duurzaam produceren. De molen maalt
onder meer de volgende granen: tarwe,
rogge, gerst, spelt, haver, mais, boekweit,
kamut. De producten worden geleverd aan
een groot aantal ondernemingen verspreid
over het hele land.

  
Lees verder

Wie is toch die man achter
onze website?

De Vissenloop IJmuiden komt eraan en
natuurlijk willen we ook graag even
aandacht besteden aan onze vrijwilligers.
Kirsten Bouwens en Joske Haver zijn
daarvoor te gast bij Pascal Wolterman in
IJmuiden. Pascal is getrouwd met zijn
Evelien, en hij is vader van Vera en
Ruben. Pascal komt uit een groot
IJmuidens gezin, waar hij al snel leerde
dat je iets voor de maatschappij moet
doen. Hij was de jongste in een lange rij
kinderen, maar voor hen, en ook voor ons,
is hij zeker niet de minste. Integendeel.

  
Lees verder

Fotowedstrijd Vissenloop 2018 door Zebra uitzendbureau BV

 
Maak een leuke, treffende, unieke of creatieve foto van de Vissenloop 2018 tijdens het
wandelevenement op 27 mei. Stuur deze in aan de organisatie van de Vissenloop via
fotowedstrijd@vissenloopijmuiden.nl. In de week na het evenement zal een jury
bestaande uit Vissenloop en sponsor Zebra de prijswinnaars kiezen.

  
Voor de beste drie inzendingen zijn cadeaubonnen te winnen ter waarde van €50,- ; €30,-
en €20,-  beschikbaar gesteld door Zebra uitzendbureau BV.

https://vissenloopijmuiden.nl/nieuws/de-zandhaas.html
http://vissenloopijmuiden.nl/nieuws/wie%20is%20toch%20die%20man%20achter%20onze%20website.html
mailto:fotowedstrijd@vissenloopijmuiden.nl?subject=Mijn%20inzending%20voor%20de%20Vissenloop%20Fotowedstrijd%202018


Verkeersregelaars gezocht!

Wandel je niet mee, maar wil je ons graag
één of meer uurtjes helpen op 27 mei?
Wordt verkeersregelaar bij de Vissenloop!
Schuif aan bij de vrijwilligers-brigade en
doe iets voor het goede doel: KWF
Kankerbestrijding!

  
Lees verder

Helaas geen pin...

Besluit u op het laatste moment nog mee
te wandelen? Na-inschrijven op het
startterrein kan natuurlijk ook en u bent
meer dan welkom! Houdt u er dan
rekening mee dat we helaas niet
beschikken over een pin-apparaat en er
alleen met contant geld betaald kan
worden .

30 en 40km routes weer door  Nationaal Park Zuid-
Kennemerland

 
Boswachter Jowien van der Vegte: "Natuurmonumenten heet
je welkom in Nationaal Park Zuid-Kennemerland! Het is - al
zeg ik het zelf - het mooiste duingebied van Nederland! Voor
wandelaars biedt het duingebied een grote variatie aan paden
en paadjes. Meer kilometers maken? Lekker doorstappen op
brede vlakke paden of juist meer afwisseling met
hoogteverschillen en meer bochtjes? Verhard of los zand?
Lange vlakke stukken of steile klimmetjes? Je kunt het zo
uitdagend en afwisselend maken als je zelf wilt. Damherten,
Schotse hooglanders en paarden (hou afstand!), nachtegalen
en vlinders: genoeg te zien onderweg. En het belangrijkste: frisse lucht, een prachtige
omgeving. Genieten! Lees meer over het gebied en steun ons door lid te worden op
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-zuid-kennemerland."

Nog niet ingeschreven? Doe het nu!
 

Online inschrijven

    

 

https://vissenloopijmuiden.nl/vrijwilliger.html
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-zuid-kennemerland
https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2018052750273&ag=j&tl=nl
https://www.instagram.com/vissenloop.ijmuiden/
https://plus.google.com/u/0/107161520981785672283
https://twitter.com/VissenloopI
https://www.facebook.com/VissenloopIJmuiden/
http://us14.forward-to-friend.com/forward?u=875f3c4592d415862b20d75d1&id=a0fef30ad8&e=27dc315065

