
Een evenement voor jong en oud 
Ook dit jaar is onze vaste gast Clown ZieZo van de partij om de kinderen te vermaken. Ook zijn er springkussens, is er een ijscokraam en 
kunnen de kinderen zich laten schminken.  Zo is het een evenement voor jong en oud. Dit is ook terug te zien in de inschrijvingen. De 
jongste ingeschreven deelnemer tot nu toe is 3 jaar en de oudste is 70 jaar!  
 
Iedereen krijgt een prijs 
Elke deelnemer ontvangt een Run for Joyce rugtasje en een mooie medaille. Maar dat is niet alles!  Dit jaar hebben  
we voor elke deelnemer ook een mooie Run for Joyce gadget in de vorm van een mooie bidon.  
 
Ook maak je natuurlijk kans op een van de mooie bekers! Voor de beste drie vrouwelijke en mannelijke hardlopers op  
elke afstand is er een mooie beker. Ook ontvangen de drie scholen uit de gemeente Oldebroek en Elburg die de meeste 
hardlopende leerlingen aan de start hebben staan, de snelste tijd lopen en het meeste sponsorgeld ophalen een mooie 
beker. Tevens  hebben we natuurlijk de zilverenschoen voor de hardloper die het parcoursrecord verbreekt. 
 
Schrijf je snel in op www.runforjoyce.nl. Voorinschrijving is mogelijk tot en met woensdag 19 september. Na-inschrijving  
Is tot een half uur voor aanvang van de betreffende afstand mogelijk op locatie. 

Het is bijna zover… 
Op 21 september 2018 gaat alweer de zesde Run for Joyce van start. Net zoals afgelopen jaren vindt het evenement plaats op en rondom 
sportpark ‘De Heughte’ in Oosterwolde.  Dit na volle tevredenheid van zowel deelnemers als organisatie. En dit alles natuurlijk mede 
mogelijk gemaakt door de vele sponsoren! 
 
Maar we kunnen zonder uw steun en bijdrage deze run niet houden! Schrijf je in via www.runforjoyce.nl en loop met ons mee. Met als 
doel: een beter leven voor gehandicapte kinderen in China. Wat is er mooier dan hieraan te mogen bijdragen én ook nog eens sportief 
bezig te zijn? 
 
We zien u graag op 21 september! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 
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Programma van de run 
Hieronder de benodigde informatie voor vrijdag 21 september: 
 
Locatie Sportpark De Heugthe aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde (Gld.) 
 
Voor de kinderen 
18:15 uur 500 meter KIDSRUN voor de kinderen t/m 8 jaar 
18:30 uur 1.000 meter KIDSRUN voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar 
Aansluitend de prijsuitreiking voor de KIDSRUN 
 
Mannen en vrouwen vanaf 12 jaar 
19:00 uur start 5 km run 
19:45 uur start 2,5 km en 10 km 
Aansluitend de prijsuitreiking voor de afstanden 2,5 km, 5 km en 10 km 
 
Inschrijfkosten:  KIDSRUN: voorinschrijving (via runforjoyce.nl) € 5 en na-inschrijving (op locatie) € 6 
 Mannen en vrouwen: voorinschrijving (via runforjoyce.nl) € 10 en na-inschrijving (op locatie) € 12 

Winnaar deel-en-like actie op Facebook 
De Facebook actie voor een gratis paar loopschoenen is goed verlopen. Uit de deelnemers is  
Mirjam Mendel-Gerritse als winnaar uit de bus gekomen. Zij mocht uit handen van Run2Day uit Zwolle 
een paar verse New Balance in ontvangst nemen. 
 
Wij wensen Mirjam heel veel plezier  met de nieuwe schoenen en veel gezonde kilometers toe! 
 

http://www.runforjoyce.nl/
http://www.runforjoyce.nl/
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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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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar info@runforjoyce.nl 

http://www.runforjoyce.nl/
http://www.facebook.com/RunForJoyce
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