
Nog één week te gaan! 
Nog maar één week en dan is het zover: de vijfde editie van Run for Joyce! 
De vergunning is rond, het parcours is bekend en de nodige voorbereidingen zijn getroffen. Dit jaar voor de tweede keer op Sportpark De 
Heughte in Oosterwolde. We wachten alleen nog op jou! Schrijf je dus in via de website en loop mee! Laat je tevens sponsoren en ontvang 
bij € 20 een gratis hardloopshirt! 
 
In de aanloop naar de run leest u in deze nieuwsbrief alle benodigde informatie.   
Wij wensen u veel plezier bij het lezen en we zien je graag op 22 september! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 
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Programma en inschrijving vijfde editie Run for Joyce 
 
  Zowel na de twee afstanden van de kinderen als na de drie afstanden van de volwassenen zal er  
  een prijsuitreiking zijn. Naast de mooie bekers voor de 1e, 2e en 3e plek per categorie zal elke  
  deelnemer naar huis gaan met een mooie medaille en een leuke attentie. Tevens staat de zilveren 
  schoen weer klaar indien het parcours record op de 10 km wordt verbroken (39,08 min)! 
 
  De inschrijfkosten voor kinderen bedraagt bij voorinschrijving  € 5,- en voor volwassen € 10.,-  
  (Na-inschrijving op locatie  kost  € 6,- voor kinderen en € 12,- voor volwassenen) 
    
  De inschrijving op de website is tot donderdag 21 september mogelijk , zie onderstaande link.  
 
Inschrijving op locatie is beperkt mogelijk en tot maximaal 30 minuten voor start. 
Wij adviseren daarom iedereen die zeker wil zijn van een startbewijs zich tijdig  
via voorinschrijving op website in te schrijven.   

Het evenement uitgelicht 
 
De run 
Start en finish van de afstanden zijn op Sportpark De Heughte. Vanaf de start gaan de lopers  
richting Duinkerkerweg en via de Groote Woldweg, de Schiksweg in. De afstand voor de kinderen  
zal ongeveer ter hoogte van De Wegwijzer een keerpunt hebben om weer terug te gaan richting  
het sportpark. De volwassen afstanden gaan via de Schiksweg de Streekterpad op richting  
Landgoed Morren. Via het schelpenpad wordt weer teruggelopen richting de Schiksweg en naar  
Sportpark de Heughte. Deze ronde zal meerdere keren worden gelopen. Waar nodig wordt het  
parcours extra verlicht. De tijden worde geregistreerd middels elektronische tijdregistratie en  
chips welke op de schoenen vastgemaakt dienen te worden. Uitslagen en foto’s worden bekend  
gemaakt op onze website. 
  
Prijsuitreiking 
Enthousiast zijn wij over het feit dat burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek de prijsuitreiking van de volwassen 
afstanden (2,5 km, 5 km en 10 km) zal verrichten! Helemaal bijzonder is dat één van de kindjes welke gewoond heeft in Huize Joyce de 
startschot en prijsuitreiking zal doen van de kinderen. Hoe mooi is het dat je vanuit het tehuis geadopteerd wordt door een Nederlands 
gezin om vervolgens op deze wijze een steentje te kunnen bijdragen aan meer gerechtigheid voor de weeskinderen in Huize Joyce!  
Het startschot, middels een Chinese gong, bij de volwassen zullen gedaan worden door Rene Ruitenberg en wethouder Liesbeth Vos-Van 
de weg. 
 
Een evenement voor jong en oud 
De vijfde editie van de Run for Joyce belooft weer een mooi en sportief  
evenement te worden voor jong en oud! Naast het hardlopen bieden wij de volgende activiteiten  
Aan: Clown Ziezo, IJscokraam Van der Linden, Springkussens Van Aperlo verhuur, Schminken,   
Informatiekraam Stichting Run for Joyce, Sportmassage, Warming-up voor de kinderen door  
Bootcamp Oldebroek, Verkoop artikelen dagbesteding Huize Joyce en Loterij met mooie prijzen  

http://runforjoyce.nl/run/#inschrijven
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Contactgegevens 
 
  

 Runforjoyce.nl   facebook.com/RunForJoyce                                 Stichting Run for Joyce 
 
 Info@runforjoyce.nl   twitter.com/run4joyce 
 
Stichting Run for Joyce heeft een ANBI-verklaring. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. 
IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50                          KvK-nummer: 60008466                                                       RSIN: 853729335 
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Vacatures 

Vrijwilliger Social Media 
We zoeken een vrijwilliger die ons wil komen 
helpen met het promoten van Run for Joyce.   
Wij vragen: 
• Je hebt kennis van social media: Facebook, 

Twitter, Instagram en YouTube 
• Je plaatst regelmatig plaatsen berichten over of 

met betrekking tot Stichting Run for Joyce 
• Je bezit over goede communicatieve 

vaardigheden als het gaat om het bedenken en 
plaatsen van teksten 
 

Bestuurslid 
We zoeken voor de versterking van ons bestuur een bestuurslid (m/v).  
Wij vragen: 
• Je hebt hart voor (gehandicapte) weeskinderen 
• Je investeert 12 vergaderavonden in het jaar 
• Jouw inzet vanuit jouw kwaliteiten en motivatie  voor hulp aan weeskinderen 

in nood 
  
Wij bieden: 
• Een enthousiast en jong team om mee samen te werken 
• Prettige sfeer in het team 
• Mogelijkheid en ruimte tot bloei laten komen van je talenten 

Waarom Run for Joyce? 
Betere levensomstandigheden voor weeskinderen in China. Dat is de missie van Stichting Run for Joyce en hier doen we het allemaal voor. 
Wat gaaf om op 22 september weer zoveel volwassenen en kinderen de nodige (kilo)meters te zien hardlopen tijdens de Run for Joyce! Dit 
omdat je het waarschijnlijk heerlijk vindt om buiten te sporten en je het mooi vindt om de vele trainingsuren samen met gekregen talent 
te laten resulteren in een goede tijd tijdens de run.  
 
Maar dat is niet alles. Door mee te lopen draag jij bij aan een beetje meer gerechtigheid voor gehandicapte weeskinderen in nood!  
Het is namelijk niet overal op de wereld vanzelfsprekend dat ouders voor hun eigen kind zorgen. Helemaal niet als een baby wordt 
geboren met een beperking:  veel van deze kinderen worden te vondeling gelegd.  
 
Een liefdevolle opvang en zorg kunnen voor deze kinderen het verschil maken tussen leven en dood. Ruim vijftien jaar geleden is er door 
een Nederlands echtpaar in China opvang geboden aan een gehandicapt meisje. Haar naam is Joyce. Na dit eerste kindje is de opvang 
uitgegroeid tot een huis waarin ruim 60 kinderen met een beperking liefde, zorg, onderdak en onderwijs mogen ontvangen.  
Stichting Run for Joyce steunt Huize Joyce. Onderstaand de manieren waarmee je Huize for Joyce kunt ondersteunen: 
 
1. Loop mee met de Run for Joyce 
2. Sponsor maandelijks een weeskind  
3. Loop stage of doe vrijwilligerswerk in Huize Joyce 
4. Doneer een gift of sponsor een hardloper 
5. Sponsor Run for Joyce als bedrijf 
6. Help mee als vrijwilliger tijdens de Run for Joyce  
 
Wat doe jij? 
Voor meer informatie bezoek onze website www.runforjoyce.nl of stuur een mail naar info@runforjoyce.nl 

http://www.runforjoyce.nl/
http://www.facebook.com/RunForJoyce
http://www.facebook.com/RunForJoyce
mailto:Info@runforjoyce.nl
http://www.twitter.com/run4joyce
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.runforjoyce.nl/&h=ATOaiJKAShQ_ziAk8OBX55jxzkyYkmN5feF12cv9UNFfomdIjfrd5BNotfYvWIgrisnG_0rpdn1Ndd_-pHFO12Cn4xSWwTKmBYZ0kNrRDRvG7NHNzvpFeOY7jR67y5KDS1TEyFLn-I8lVMUuOskQrnvC1OoNEnI_HTl8HsGh-DzkIpbSRgNJczYSVc2l8JlAO7DQRe1HwGbVBqVXaJtbDLWYm-gwfv2zgCzEIpx9hVttDqiLVFMQa3vVpmkH5VsYfAvWDZUWRI9-nFbbOT7IAZ5t5OKi1mRbM5yQXMFruA

