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Subject: Samen blijven we in beweging  ❤

💪

Date: Monday, 31 May 2021 at 18:57:30 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Goed nieuws: stap voor stap gaat de overheid de samenleving weer
openen. Steeds meer mensen zijn ingeënt en er mag zelfs weer (beperkt)
gesport worden! In de afgelopen maand konden we rekenen op de
support van actievoerders en bedrijven die vooral keken naar wat er,
ondanks de maatregelen, nog wél georganiseerd kon worden. Zo trok
niemand minder dan Campina alles uit de kast voor kinderen met een
spierziekte. Ook zijn we blij dat er weer sponsorlopen georganiseerd
worden op de scholen en dat er fantastische acties worden opgezet. We
zijn trots op de weerbaarheid van iedereen die betrokken is bij Spieren
voor Spieren. Samen blijven we in beweging. Veel leesplezier!

Ambassadeurs Eva de Goede en Frédérique Matla
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verzorgen clinic voor Myra A5

Wow! Campina teller staat op 172 acties, 826 donaties
en een bedrag van € 32.304! 

Drie vragen aan dr. Inge Cuppen

Lees snel verder

Bekijk snel op Youtube

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=72d4ef6b58&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9bf04f6cd2&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b5969f3016&e=baff15cea0
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van het Spieren voor Spieren Kindercentrum 

Meld je nu aan als Kr8patser!   

Lees snel verder

Meld je nu aan!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=c4f352ca24&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=34b3eb7dfc&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=022a6355d0&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9ad3c6242b&e=baff15cea0
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Comfort Partners doneert voor elke collega die
meedoet aan challenge 100 euro aan

Spieren voor Spieren!  

Team Juul fietst superbedrag van € 11.420
bij elkaar voor Spieren voor Spieren

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=51265515e7&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=39340b0d6d&e=baff15cea0
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Met sportieve groet,

Minke Booij 
Directeur Spieren voor Spieren

SPIEREN VOOR SPIEREN
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
T. 0302273444

spieren@spierenvoorspieren.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

Ga naar de website

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=19b46efae4&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=626af93d79&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=4568ab9d38&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=833350694b&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/profile?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=fa2b4d38fc
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=fa2b4d38fc
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=3f6008e249&e=baff15cea0

