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Jakobus 1:27 ..Weduwen en wezen bijstaan in nood..
Nog 3 weken te gaan…
Het is al bijna zover, nog ruim drie weken en dan is de vierde editie van Run for Joyce een feit! In deze nieuwsbrief meer informatie over
de run van 23 september, activiteiten tijdens het evenement, facebookactie en hardloopinstuif.
Wij wensen jullie allen veel leesplezier!
Bestuur Stichting Run for Joyce
Run for Joyce 2016
De voorbereidingen van de run gaan voorspoedig,
het beloofd een mooi en kwalitatief hoogwaardig
evenement te worden. De vergunningen zijn
afgegeven, het parcours is vastgelegd en de
gewenste voorzieningen zijn geregeld.
Ook de belangrijkste ingrediënten van een
runevent beginnen warm te lopen. Al vele
hardlopers hebben zich inmiddels Ingeschreven
maar er is nog voldoende plek, dus schrijf je in
via www.runforjoyce.nl

Voor de compleetheid nogmaals het programma:
18:15 uur 500 m kidsrun t/m 8 jaar
18:30 uur 1 km kidsrun t/m 12 jaar
19:00 uur 5 km
19:45 uur 2,5 km en 10 km

Daarnaast wil wij jullie nogmaals onder de aandacht brengen dat elke deelnemer van de run naast het inschrijfgeld een extra steentje bij
kan dragen aan meer gerechtigheid voor de weeskinderen. Elke deelnemer kan zich laten sponsoren door familie, kennissen, collega’s etc.
Dit is zeker geen verplichting, maar bij een sponsorbedrag of extra gift bij inschrijving van minimaal 20 euro ontvangt de deelnemer als
dank een professioneel Run for Joyce hardloopshirt.

Actie gratis hardloopschoenen!
Maak nu kans op een paar Salming Speed hardloopschoenen!
Wat moet je doen?
1. Like het bericht van deze actie op onze Facebookpagina
2. Like onze Facebookpagina
3. Deel het bericht van deze actie

Onder alle deelnemers verloten wij donderdag 1 september
2016 een winnaar. Hij/zij mag na ontvangst van de prijs de
hardloopschoenen uitzoeken in zijn/haar gewenste kleur en
maat. De hardloopschoenen worden aangeboden door Hardloopshop.nl
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Hardloopinstuif
In samenwerking met Goed Bezig Oldebroek organiseren wij een
hardloopinstuif . Aan de instuiven, die gehouden worden in
diverse kernen in de gemeente Oldebroek, kunnen kinderen van
groep 3 t/m 8 deelnemen. Er worden leuke loopvormen aangeboden
waardoor kinderen leren hoe ze het beste kunnen lopen en hun
energie goed verdelen. Aanmelden voor de instuiven is niet nodig.
De clinics worden gegeven door een ervaren hardloper vanuit
Run for Joyce en Goed Bezig Oldebroek. Zij hebben hiervoor een
speciale clinic ontvangen van de topsporter Dennis Licht.
Schoolklassement
Voor de hardloopwedstrijd is dit jaar een speciaal schoolklassement
in het leven geroepen. Kinderen kunnen zich inschrijven via
runforjoyce.nl en middels sponsorformulieren nog extra geld
ophalen. De school die verhoudingsgewijs het meeste aantal
deelnemers heeft, een snelle tijd loopt of veel sponsorgeld ophaalt
scoort punten voor het schoolklassement. De school met de
meeste punten gaat uiteindelijk met de schoolbokaal naar huis.

Activiteiten tijdens het evenement
Naast de hardloopwedstrijd zullen er diverse andere activiteiten georganiseerd worden tijdens het runevent. Hierbij alvast een tipje van de
sluier:
-

-

Elke bezoeker kan meedoen aan de unieke sprintwedstrijd van 1 LI (63 meter) Degene die deze afstand het snelst rent ontvangt een
mooie beker! Deelname aan deze afstand kost 1 euro wat geheel ten goede komt aan de weeskinderen.
Clown ZieZo zal aanwezig zijn om de kinderen te vermaken met allerlei leuke activiteiten en acts
U kunt zich laten informeren over het werk in Huize Joyce in China. Het is mogelijk om een kindje te sponsoren doormiddel van een
maandelijkse bijdrage. Voor de scholieren, studenten en vrijwilligers is het mogelijk om meer informatie in te winnen over eventuele
stageplekken/vrijwilligerswerk in China.
Vanuit diverse verkooppunten is het mogelijk om drinken en snacks te verkrijgen.
Gedurende het evenement is het mogelijk om loten te kopen om kans te maken op mooie prijzen. Denk hierbij aan onder andere een
waardebon van 50 euro te besteden bij hardlloopshop.nl, tegoedbonnen voor Sporschool Bijsterbosch Heerde, vrijkaartjes voor de
Speulhoeve Elburg, hardloopshirts en nog vele andere mooie en/of lekkere prijzen.

Contactgegevens
Runforjoyce.nl
Info@runforjoyce.nl

facebook.com/RunForJoyce/

Stichting Run for Joyce

twitter.com/run4joyce

KvK-nummer: 60008466
RSIN: 853729335
IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50
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