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Subject: Nieuwsbrief augustus 2022
Date: Wednesday, 24 August 2022 at 15:10:30 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief augustus 2022

Het is weer tijd voor onze nieuwsbrief. Op een andere dag dan je gewend bent,
maar vanaf nu zal je de nieuwsbrief van Spieren voor Spieren elke laatste
woensdag van de maand ontvangen. Dit breekt zo lekker de week. De
temperaturen zijn hoog en je geniet vast van een heerlijke zomer. Deze maand
zijn er weer mooie acties voor Spieren voor Spieren geweest. Wil je ook nog
graag in actie komen? Je kan je nog steeds inschrijven voor Trap voor Trap
AZ! We blikken ook nog een keer terug op het jaarverslag van 2021 met een
mooie ervaring van de moeder van Lenn in het Spieren voor Spieren
Kindercentrum en er is babynieuws.  
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VDL

VDL geeft al haar jubilarissen de kans hun jubileum cadeau om te zetten in een
donatie aan Spieren voor Spieren. Dit doen ze al drie jaar en ook volgend jaar
willen ze dit gaan doen. Dit is super alle kinderen met een spierziekte. Wij
willen VDL en de jubilarissen bedanken voor hun bijdragen. 

VDL

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5b35ef940c&e=baff15cea0
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NorthCape4000

Een geweldige prestatie van een van onze actievoerders. 1 continent, 6 landen,
3800 km. In 13 dagen en een een beetje fietste Leon van Lago di Garda naar
de Noordkaap. Hij is als 37e deelnemer geëindigd en als éérste Nederlander.
Hij heeft ruim € 3.800 opgehaald. Super knappe prestatie!  

 

Janick van de Kamp

Kom ook in actie

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=0aad97843a&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=7b31314529&e=baff15cea0
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Sinds maart 2022 is Janick van de Kamp uit Uddel  kind-ambassadeur van
Spieren voor Spieren. Vorig jaar werd bij hem een spierziekte vastgesteld en
sindsdien is het zijn grote wens om iets te kunnen betekenen voor andere
kinderen met een spierziekte. Hij is voor hen in actie gekomen met een mooie
kraam op de zomermarkt in zijn dorp Uddel. Voordat de actie startte kwam er al
een super mooi bedrag binnen. Uiteindelijk heeft hij een fantastisch bedrag
opgehaald van €8.600. 

 

Janick Kind-ambassadeur

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=712283479f&e=baff15cea0
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Trap voor Trap 

Al 152 deelnemers hebben zich ingeschreven voor Trap voor Trap. Op zondag
25 september 2022 a.s. zetten zij zich in het AFAS Stadion in voor alle kinderen
met een spierziekte. Ron Vlaar, ambassadeur en trainer bij AZ, doet mee. En
dat doet hij voor èn samen met onze kind-ambassadeurs Ninthe, Sven, Sofie,
Lenn, Indy, Jenell, Dana en Feliene. Zet jij je ook in voor én samen met deze
toppers? Doe dan mee met Trap voor Trap! Want samen staan we sterk.
We kijken uit naar jullie deelname. Inschrijven kan via de oranje button.
Doneren mag ook, want we gaan er natuurlijk voor om zoveel mogelijk donaties
op te halen.

 

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=e93d2a35b2&e=baff15cea0
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Evaring moeder Lenn

In ons jaarverslag 2021 lees je de ervaring van de moeder van onze kind-
ambassadeur Lenn in het Spieren voor Spieren Kindercentrum. Waarom te
versnellen en een snellere diagnose zo van belang zijn. 

Babynieuws

Inschrijven

Moeder van Lenn haar ervaring

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=285bfcbdd5&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9370c3bce2&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5aecc18beb&e=baff15cea0
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Onze hoofdambassadeur Sven Kramer is op 10 augustus 2022 trotse papa
geworden van Devv Bynt Kramer. Namens Spieren voor Spieren feliciteren wij
Sven, Naomi en Kae van harte met de geboorte van hun zoon en broer. We
wensen jullie veel geluk en liefde toe met z'n vieren. 
 

Babynieuws

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=a694d4f723&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.
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