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Subject: Nieuwsbrief september 2022
Date: Wednesday, 28 September 2022 at 16:51:39 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief september 2022

Deze maand blikken we terug op de mooiste dag van het jaar: de Spieren voor
Spieren Dag. Wat fijn om al die blije gezichten weer te zien. Wat de kinderen
opviel was de verandering die Spiertje had ondergaan na flink te hebben
getraind…

En afgelopen zondag was het zover: Trap voor Trap. Samen met 365
deelnemers is er onder aanstekelijke aanmoediging van onze ambassadeur
Ron Vlaar en hét gezicht van Trap voor Trap Sam Beukema  €78.937 bij elkaar
gelopen. En dat kan nog meer worden want  tot 9 oktober mag er, zonder te
lopen, nog gedoneerd worden.
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Spieren voor Spieren Dag 

Wat was iedereen weer blij dat de Spieren voor Spieren dag dit jaar eindelijk
weer door kon gaan. Dank aan iedereen die aanwezig was op de Spieren voor
Spieren Dag. Dankzij jullie was het weer een onvergetelijke dag. Hopelijk zien
we iedereen weer volgend jaar!  

Trap voor Trap

Met in het stralende, zonovergoten middelpunt; onze kind-ambassadeurs,

Spieren voor Spieren Dag

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=97061e548e&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=97a901481c&e=baff15cea0
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werden de trappen van het AFAS Stadion getrotseerd.

Oproep voor de kind-ambassadeurs

Is het jou al opgevallen dat Spiertje een beetje veranderd is? Hij heeft flink
getraind. Spieren voor Spieren gaat namelijk vol gas om te zorgen voor
snellere diagnose en behandelingen voor kinderen met een spierziekte. Daar
helpt Spiertje natuurlijk graag aan mee. Help jij ook mee? Wij hebben namelijk
vanaf oktober iets gaafs voor jou! Lees snel meer en hou de volgende
nieuwsbrief goed in de gaten.

 

Doneren kan nog

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=487e693f87&e=baff15cea0
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Dam tot Damloop 

Zaterdag 17 en zondag 18 september liepen er tijdens de Dam tot Damloop
verschillende deelnemers voor Spieren voor Spieren. Ondanks het weer was
het weer een succes. In totaal hebben de deelnemers een mooi bedrag van
€12.000 opgehaald. Wij willen ze daar graag voor bedanken.

 

Fietsen van Cargill naar Cargill

Lees snel meer

Wil je ook in actie komen?

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=0adfbd88b9&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9f0c602f21&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=a271cdf633&e=baff15cea0
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Op zaterdag 24 september hebben ruim 80 medewerkers van Cargill samen
met hun familie en vrienden 100 kilometer gefietst. Tussen alle vestigingen van
Cargill hebben zij 100 kilometer getrapt en hiermee bijna € 16.000 opgehaald.
Fantastisch toch?!

 

Cargill

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=f2676397a7&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=bdbc717a87&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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