Het laatste nieuws van de Vissenloop.

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk hem in uw browser.

We hebben al kunnen genieten van de lente en komende dagen roert maart haar staart
weer. De voorbereidingen voor de Vissenloop zijn weer in volle gang. De routes worden
uitgestippeld, sponsors benaderd en wellicht heeft u de poster al zien hangen.
Hier en daar worden ook onze folders al uitgedeeld. We hebben jullie wandelaars al actief
gezien op diverse wandeltochten. Mooi of slecht weer; het maakt wandelaars niet uit. We
horen dan ook vaak: "...slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding..!" 'n Mooie
uitspraak, maar voor de 19e mei hopen we toch stiekem op heel mooi weer!

Maaike Bouwens organiseert loterij
Vissenloop

Bestuurslid Joske Haver had een gesprek met Maaike Bouwens die als vrijwilliger de
loterij organiseert. Ze zet de loten uit die ze krijgt van Intermail in Nieuw-Vennep en
onderhoudt contact met notariskantoor De Kiewiet, Buijsman en Wientjes in Santpoort.
Ze haalt bij de middenstand en bij vrienden en bekenden, samen met haar zus Kirsten,
vele prijzen op.
Lees verder

5km route voor
rollend materieel
Voor deze editie van de Vissenloop is de
5km route geschikt gemaakt voor de
scootmobiel. Natuurlijk is deze 5 km ook
geschikt voor wandelwagens en
rolstoelen.

Direct doneren
Wandelt u niet mee maar draagt u de
Vissenloop toch een warm hart toe? Maak
uw donatie nu via KWF Kankerbestrijding
over!
https://acties.kwf.nl/

Gaat uw hond ook mee? De 5km route is
geheel hondvriendelijk!

Guppenspeurtocht
Voor de kinderen wordt er op de 5km een speurtocht uitgezet. Dus kom gezellig met het
hele gezin wandelen voor ons goede doel. Gezellig en gezond. Neem opa’s en oma’s ook
mee!
Je mag ook een mooie schelp uitzoeken aan de kraam en ophangen in het visnet. Of
mee naar huis nemen. En laat je sponsoren, om een extra prijsje te winnen. Download
hier de Guppenkaart.

De pier op!
Als alles goed gaat mogen we dit jaar - op sommige afstanden - ook een stuk van de
prachtige Zuidpier genieten. Windkracht 8 of 9 kan dat nog tegenhouden, maar daar
rekenen we niet op!
De arrangementen voor een langer verblijf in onze gemeente zijn in de maak. Denk
erover om een heerlijke dag extra te genieten van zon, zee en strand. Maar ook Haarlem
en omliggende gemeentes zijn goed te bereiken. Houd naast onze website ook Facebook
en Twitter goed in de gaten voor meer informatie hierover!
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