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Subject: Nieuwsbrief juni
Date: Friday, 24 June 2022 at 10:46:29 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Ons jaarverslag van 2021 is er

Ons jaarverslag 2021 is er! Dankzij al onze gevers en geïnspireerd door het
optimisme van onze kinderen hebben wij een fantastische opbrengst van
€ 5.094.507 gerealiseerd. Daar zijn wij enorm trots op. Je leest het terug in ons
jaarverslag ‘Blik op de toekomst’.

 

Jaarverslag

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9ce619b030&e=baff15cea0
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Spieren voor Spieren Dag 

Op zondag 4 september organiseren wij speciaal voor kinderen met een
spierziekte t/m 17 jaar de Spieren voor Spieren Dag. Een zorgeloze en leuke
dag voor het hele gezin, die volledig in het teken staat van plezier maken. Voor
veel kinderen, en ook voor ons, is de Spieren voor Spieren Dag de leukste dag
van het jaar.

Wij zijn dan ook blij dat we dit jaar eindelijk weer een Spieren voor Spieren Dag
kunnen organiseren. Op zondag 4 september verwelkomen we je graag in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het belooft weer een fantastische dag te
worden! Ben je enthousiast? Meld je voor vrijdag 22 juli 2022 aan via
onderstaande knop.

3 Vragen aan kinderfysiotherapeut Thijs Ruyten

Meld je aan

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b829894612&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=d564bf4cf6&e=baff15cea0
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 Meld je aan voor Trap voor Trap 

Op zondag 25 september 2022 vindt voor de tweede keer Trap voor Trap in het
AFAS Stadion in Alkmaar plaats.Ga jij je samen met anderen inzetten voor
kinderen met een spierziekte? Meld je dan nu aan en wie weet sta jij dan op het
veld met niemand minder dan Ron Vlaar. Elk team dat zich voor 31 juli 2022

Lees verder op Facebook

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=2a76e0f5a9&e=baff15cea0
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opgeeft, maakt namelijk kans op een clinic van deze trainer van AZ.
 
Ook maak je als team kans op een meet & greet met Ron Vlaar én met AZ
speler Sam Beukema. Zij doen allebei mee aan Trap voor Trap, dus dit is de
kans om ze te ontmoeten en met ze op de foto te gaan.

 

Diverse acties in juni

Meld je aan

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ad4ab7a749&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=cff8a5f5cb&e=baff15cea0
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Het is fantastisch om te zien hoeveel actievoerders er de afgelopen maand in
actie zijn gekomen voor Spieren voor Spieren. De Rally Gorssel, een Swim-in
in Leiden, de Samsung Connectivity Tour en verschillende voetbalverenigingen
die hun gezonde spieren in hebben gezet voor zieke spieren. Aankomend
weekend zal Danny van Vliet in zijn 48e levensjaar 48 uur gaan fietsen voor
Spieren voor Spieren.
We zijn dankbaar voor de inzet van de vele verschillende actievoerders die zich
hebben ingezet voor kinderen met een spierziekte.

Kind-ambassadeur Daan Mus

Daan is één van onze kind-ambassadeurs die in actie komt voor Spieren voor
Spieren. Daan kan niet meer lopen en zit in een rolstoel. Om toch nog wat
kracht in zijn spieren te houden traint hij met de racerunner (een driewielig
loopframe zonder pedalen en met een borststeun en stuur). Hij heeft lang
getraind om op de racerunner van zijn school ‘het Kroonpad’ naar zijn huis te
lopen. Daan hoopt op veel sponsoren! Lees meer over zijn fantastische actie
en steun Daan!
 

Kom ook in actie

Steun Daan

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ad4ab7a749&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=39eae24794&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=bc6bb4209e&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=01b5b43caa&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.

 

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=7a0e92945d&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=6c1e64db01&e=baff15cea0
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