
Run for Joyce 2016…wat een geweldige avond! 
 
Afgelopen vrijdagavond was het zover, de Run for Joyce 2016. In deze nieuwsbrief een indruk van de avond en meer informatie over het 
resultaat. 
 
Wij wensen jullie allen veel leesplezier! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 

Run for Joyce 2016 breekt alle records! 
 
Op sportpark De Heughte in Oosterwolde, de nieuwe locatie voor Run for Joyce, was het vrijdagavond een waar hardloopspektakel. Onder 
mooie weersomstandigheden was er een recordaantal van ruim 280 gefinishte hardlopers op verschillende afstanden. Naast de vele 
hardlopers was er ook veel publiek die zich prima vermaakte op het sfeervolle evenemententerrein. Met een netto opbrengst van tot nu 
toe 11.850,-- euro was het evenement ook een groot succes voor het doel, meer gerechtigheid voor gehandicapte weeskinderen in nood. 
  
Na het, vanwege extreme weersomstandigheden, afgelaste runevent vorige jaar voelden wij ons genoodzaakt dit jaar het evenement te 
verschuiven naar een ander tijdstip en een nieuwe locatie. Tevens werden de afstanden aangepast. Dit alles heeft positief uitgepakt, zowel 
qua aantal deelnemers als qua opbrengst werden de records gebroken. Wij kijken daarom tevreden terug op de nieuwe opzet. Een zeer 
bijzonder moment was het laten klinken van het ‘startschot’ bij de kidsrun. Het enige door Nederlandse ouders geadopteerde Chinese 
weeskind uit Huize Joyce was bereid om dit te doen. Huize Joyce is het kindertehuis in China welke ondersteund wordt vanuit Run for 
Joyce. 
  
Winnaars 
De 10 kilometer bij de volwassen is gewonnen door Wilco Hermens 
uit Zwolle in een tijd van 39:08. Hij mag daardoor naast een beker  
de wisseltrofee, een verzilverde hardloopschoen, een jaar lang in  
zijn bezit hebben. Bij de vrouwen was Erna van Es-Keen uit Wezep  
de winnares op de 10km. De overige afstanden bij de volwassen  
zijn gewonnen door Sander Kloosterziel en Annerieke Plette (5km)  
en Emiel Post en Iris Bredewok (2,5km).  
Voor de kidsrun was er dit jaar ook weer veel animo, bijna 100  
kinderen streden om de prijzen. De 1000 meter is gewonnen  
door Sam van Emmerik en Iris Bredewolt en de 500 meter door  
Daan van Wijhe en Kiki Vlieger 
  
Volgend jaar eerste lustrum 
Hierbij willen wij aangeven dat  er volgend jaar weer een run zal 
worden georganiseerd. Dit zal het eerste lustrum betekenen van  
dit mooie en kwalitatieve hoogwaardige hardloopevenement.  
Het zal dan de vijfde Run for Joyce worden. 
 
Video Run for Joyce 2016: 
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mailto:info@runforjoyce.nl
https://www.youtube.com/watch?v=1oDaPIIRdZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1oDaPIIRdZo&feature=youtu.be


Bedankt! 
 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage aan  
het geweldige succes van Run for Joyce 2016! 
 
- De vele vrijwilligers die hun kwaliteiten en tijd vrijwillig hebben ingezet 
- De vele hardlopers die hun sportieve bijdrage hebben geleverd  
- De vele sponsoren die een financiële bijdrage (of producten/diensten)  
hebben geleverd 
- De vele donateurs die hun steentje hebben bijgedragen 
- Het publiek wat zorgde voor een goede sfeer 
- VSCO’61 voor het beschikbaar stellen van het sportpark 
- De vrijwilligers van VSCO '61 die hun tijd hebben ingezet 
- De omwonenden voor hun begrip voor de wegafzetting en extra drukte 
- Gemeente Oldebroek voor hun medewerking 
- Verder iedereen die op welke wijze een bijdrage heeft gehad aan het  
succes van de run! 
 
Nogmaals allen enorm bedankt! 
Wij zullen zorgen voor een goede bestemming van de opbrengst! En hopelijk tot volgend jaar bij de vijfde editie van Run for Joyce! 
 
 
Foto impressie Run for Joyce 2016  
(meer foto’s op www.runforjoyce.nl) 
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Contactgegevens 
  

 Runforjoyce.nl  facebook.com/RunForJoyce/ Stichting Run for Joyce 
 
 Info@runforjoyce.nl twitter.com/run4joyce 
  
  
 KvK-nummer: 60008466  
 RSIN: 853729335 
 IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50 
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