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Subject: Ook de zon helpt
Date: Friday, 25 March 2022 at 13:38:16 Central European Standard Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Ook de zon helpt

De lente is misschien wel de fijnste periode van het jaar. Het staat niet alleen
voor een nieuw begin voor het weer en de natuur, maar geeft ook energie om
weer nieuwe plannen te maken. We hopen natuurlijk dat alle evenementen en
acties dit jaar door kunnen gaan. De zon helpt in ieder geval goed mee, lekker
naar buiten en veel vitamine D doet ons goed. Leuk feitje is dat vitamine D van
grote invloed is op de functionaliteit en de kracht van je spieren.
We zijn in ieder geval helemaal klaar voor een succesvol jaar en blijven ons
onvermoeibaar inzetten om diagnose en behandelingen sneller beschikbaar te
krijgen voor alle kinderen met een spierziekte. Veel leesplezier!
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NPM Beach Run groot succes

3 Vragen aan neuroloog en hoofd van ons
kindercentrum Ludo van der Pol

Lees meer en bekijk de aftermovie

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=3a8c9d381f&e=baff15cea0
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Dank aan alle deelnemers van de VriendenLoterij
& de Nationale Postcode Loterij

Lees verder op Facebook

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=c2517cb485&e=baff15cea0
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We zoeken kind-ambassadeurs. Wil je net als Bente
en Vince helpen en topsporters ontmoeten?

Lees meer

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=01aadd3a3c&e=baff15cea0
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Kingstalent vraag aandacht voor Spieren voor
Spieren

Bekijk de oproep op Insta

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=3df6f9e229&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b7e52dcfdc&e=baff15cea0
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Senior communicatieadviseur & persvoorlichter
gezocht

Met sportieve groet,

Lees hier hoe zij het doen

Meer over de vacature

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=8a0bcfef24&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=2b2ac25653&e=baff15cea0
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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.
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