Het laatste nieuws over de Vissenloop IJmuiden

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

Bloemen in de duinen
Bloemen zijn overal, en zeker ook in de duinen bij IJmuiden. Soms heel klein, je moet er
even aandacht voor hebben. Bloemen leveren nectar voor insecten, van kleine vliegjes
tot prachtige vlinders. Zaden van planten en insecten zijn weer voedsel voor vogels. En
voor mensen zijn bloemen inspiratie en genieten. Dus hoe meer bloemen hoe mooier en
hoe beter!
Lees verder

Puzzeltocht voor de jeugd
Kinderen die de 5km-afstand meewandelen kunnen meedoen aan de puzzeltocht. Zo
leren ze de omgeving nog beter kennen! De deelnemers krijgen een vragenlijstje mee en
onderweg zijn er diverse aanwijzingen. Wordt het formulier op het finishterrein bij de
schelpenwand ingeleverd, dan maken ze kans op een mooi prijsje!

Tip: neem je Museumkaart mee!
Voor een bezoek aan ons mooie Pieter Vermeulen Museum, waar 30 en 40kmwandelaars langs komen, kun je gebruik maken van je Museumkaart. Meenemen is dus
handig! Wandel je een kortere afstand mee? Zorg dan dat je loten voor de loterij hebt
besteld bij het online inschrijven: er zijn gratis toegangskaarten voor het museum te
winnen!

De Vissenloop verduurzaamt!
Overal om ons heen is plastic. Een klein deel wordt gerecycled, maar veel wordt als afval
verbrand of, erger, komt in de natuur terecht. Veel evenement-organisatoren denken na
over verduurzamen. Zo ook wij van de Vissenloop. En jijzelf gelukkig ook. We kregen na
ons feedback-verzoek van vorig jaar van deelnemers terug dat er veel plastic in de vorm
van flessen, tassen en dergelijke werd gebruikt tijdens de Vissenloop. En daar willen we
iets aan doen. En PWN en Rabobank IJmond helpt ons mee!
Lees verder

Nieuwe kanjers voor de Vissenloop
Het straalt er van af. Ze hebben er zin in. We zijn te gast bij Chantal Stoker. Getrouwd
met Martijn en samen hebben ze twee jongens. Chantal werkt bij een accountantskantoor
in IJmuiden. Geboren in het voormalige Zeewegziekenhuis en dus een rasechte
IJmuidense.
Lees verder
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