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Subject: Geslaagde Spieren voor Spieren Dag en meer!
Date: Friday, 17 September 2021 at 09:59:41 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Op zondag 5 september hebben we heel veel kinderen met een spierziekte
in het zonnetje kunnen zetten tijdens de langverwachte Spieren voor
Spieren Dag On Tour! En wat hebben we veel blije gezichtjes gezien!
Bekijk zeker het verslag van deze onvergetelijke dag via deze nieuwsbrief!
Dit soort successen zijn alleen mogelijk door de inzet van heel veel
toppers, die zich inzetten voor kinderen met een spierziekte.  Zoals
Marijn, die maar liefst 372 kilometer, op één dag(!), fietste voor Spieren
voor Spieren. Of Ninthe, die een superactie is gestart bij de lokale Jumbo.
En dan waren er ook nog de mannen en vrouwen van de spectaculaire
zwemtocht Den Helder - Texel; zij hebben een recordbedrag van maar
liefst €`131.000 bij elkaar hebben gezwommen. We zijn trots op jullie
inzet! Samen kunnen we alle spierziekten bij kinderen verslaan! Tot slot is
er ook nog heel leuk ander nieuws: de inschrijving van Trap voor Trap in
het voetbalstadion van AZ is officieel gestart en aanmelden kan via
trapvoortrap.com! Doen jullie ook mee?

Inschrijving Trap voor Trap challenge
in voetbalstadion van AZ is officieel gestart! 
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Kind-ambassadeur Ninthe haalt prachtig bedrag
op via lokale Jumbo supermarkt 

Schrijf je snel in!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9a96417376&e=baff15cea0
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Drie vragen aan kinderfysiotherapeut Bart Bartels
van het Spieren voor Spieren Inspanningslab

Lees snel verder

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=990db3e3c0&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ec4457702e&e=baff15cea0
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Zwemtocht Den Helder-Texel 
haalt SUPERBEDRAG op van € 131.000

voor kinderen met een spierziekte!

Marijn fietst maar liefst 372(!) kilometer
op één dag voor kinderen met een spierziekte

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5bdd41883b&e=baff15cea0
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Kr8patser Lenn:
"Op goede dagen race ik

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=e7e70b779e&e=baff15cea0
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net zo snel als Max Verstappen"

Zesde editie Spieren voor Spieren Rally

Maak kennis met Lenn!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1f625313d3&e=baff15cea0
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groot succes dankzij Rotary Gorssel!

Spieren voor Spieren Dag 2021:
één groot feest voor heel veel kinderen!

Lees snel verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=a67f4650ee&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 

Bekijk de stories op Instagram!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=57a1ccf2cd&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=0a55cfe5b2&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=8cffa3d4b7&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ffbb7dbd29&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ecbbe5c9ba&e=baff15cea0
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T. 0302273444
spieren@spierenvoorspieren.nl

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

 

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/profile?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=afad21f3aa
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=afad21f3aa

