
 

HISTORISCHE RONDE DOOR VELSEN OP DE LOOPFIETS 
 
*** HERFSTAANBIEDING ***  
 
Op zaterdag 28 oktober 2017 is er een unieke rondleiding op de loopfiets.  
We loopfietsen ons warm langs een deel van de Cultuurhistorische route van Velsen, 
waarbij we aansluitend met een gids op verschillende plekken stil staan bij de rijke 
historie van Oud-IJmuiden. 
 
Lees meer op: www.kennemerloopfiets.nl en www.ontdekoudijmuiden.nl 
 
Prijs: 24,50 (normaal 39.95) 
 
✓ Unieke ervaring op de LoopFiets  
✓ Mooie loopfietstocht Cultuurhistorische route van Velsen 
✓ Korte stop met koffie/theeen wat lekkers 
✓ Beleef de geschiedenis van Oud-IJmuiden en luister naar de verhalen van de gids 

Start om 13.00 bij Kennemer LoopFiets, Kennemerlaan 167 in IJmuiden.  

 

      
 

13.00 Ontvangst bij Kennemer LoopFiets en uitleg 
13.30 LoopFiets-tocht Cultuurhistorisch route Velsen 
14.15 Korte pauze met koffie en thee 
14.30 Rondleiding door Oud-IJmuiden met verhalen van de gids 
16.00 Terug naar Kennemer LoopFiets  

Voor de LoopFiets wordt een borg van € 50,- gevraagd (zie spelregels) 

 

Boek de ‘HISTORISCHE RONDE DOOR VELSEN OP DE LOOPFIETS’  via:  

• www.kennemerloopfiets.nl (Kies de datum op de startpagina en het aantal deelnemers. 
Plaats de bestelling en betaal met Ideal/bank. Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging 
en dit is tevens je bewijs van deelname.) 

• Of loop tijdens de openingstijdens binnen bij de Kennemer LoopFiets op Kennemerlaan 167 
in IJmuiden 

Voor informatie bel je 0255-577747 (Kennemer LoopFiets) of 06-50905585 (Ontdek Oud-
IJmuiden) 

Of mail je naar info@kennemerloopfiets.nl of info@ontdekoudijmuiden.nl 
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Spelregels:  
Op het arrangement zijn de huurvoorwaarden van de lopifit van toepassing. (link 
huurvoorwaarden op de website) De deelnemer betaalt € 50,00 borg per LoopFiets. Dit 
wordt bij het tekenen van de huurovereenkomst in de winkel contant voldaan. Na de 
huurperiode, en bij geen schade, zal de borg worden terug gegeven. 

Bij annulering binnen 48 uur voor deelname vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering 
meer dan 48 uur voor aanvang van het arrangement wordt het betaalde bedrag 
gerestitueerd minus € 4,95 administratiekosten per boeking. Indien vanuit de organisatie 
wegens onvoorziene omstandigheden het arrangement wordt geannuleerd, ontvangt u het 
volledige bedrag retour. 

 

Ontdek Oud IJmuiden 
IJmuiden is relatief jong, bijna 140 jaar. Ze is ontstaan nadat Koning Wilhelm III in 1876 
het Noordzeekanaal en de sluizen opende. Vissersschepen van heinde en verre vonden een 
beschutte plek binnen de pieren en al spoedig ontstond een levende vissersgemeenschap 
met een eigen Vissershaven, een spoorlijn, vele kroegen, hotels, kerken en straten vol 
winkeltjes. Ontdek de wandelroute met en zonder gids. www.ontdekoudijmuiden.nl 

Kennemer LoopFiets  
De LoopFiets, ook wel lopifit, brengt mensen op een unieke manier in beweging. Terwijl je 
4/5 km per uur wandelt, fiets je met een snelheid van 10-25 km p/u op de LoopFiets. Na 
een duidelijke uitleg kun je even oefenen op de bok in de winkel en daarna buiten. Om de 
LoopFiets te gebruiken, heb je de balans nodig van fietsen en kun je een normale 
wandeling maken. Bekijk het filmpje op onze website.  www.kennemerloopfiets.nl 

 

 

 

http://www.ontdekoudijmuiden.nl/
http://www.kennemerloopfiets.nl/

