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Subject: Nieuwsbrief oktober 2022

Date: Wednesday, 26 October 2022 at 15:45:13 Central European Summer Time

From: Spieren voor Spieren

To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief oktober 2022

In oktober hebben we afscheid genomen van Minke Booij als directeur van
Spieren voor Spieren en zijn we ontzettend blij dat zij zich als ambassadeur
van Spieren voor Spieren zal blijven inzetten voor kinderen met een
spierziekte. Zo hebben deze maand nog twee sporters zich als ambassadeur
aan onze stichting verbonden. 
Oktober stond ook in het teken van de laatste golfdag, waarmee een zeer
succesvolle reeks aan golfdagen werd afgesloten en reed Henk Angenet
nogmaals de tocht der tochten maar dan op de fiets. En met de aankondiging
van ons Spieren voor Spieren Jeugdpanel sluiten we deze nieuwsbrief af.
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Afscheid directeur Minke Booij

Op 1 oktober hebben wij met een lach en een traan afscheid genomen van
onze directeur Minke Booij en is zij per 17 oktober aan de slag gegaan als
directeur Topsport, Events en Foundation bij Eiffel.
Minke heeft voor veel positieve veranderingen gezorgd, zowel voor als achter
de schermen. We blikken in onderstaand artikel samen met haar terug op 5
bijzondere jaren.
Mariël de Jongh, sinds 2017 werkzaam als manager van Spieren voor Spieren
is aangesteld als waarnemend directeur.
 

Liemarvin Bonevacia

Een bron van inspiratie

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=eef8bdc16c&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b5334abff8&e=baff15cea0
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Onze nieuwe ambassadeur, Liemarvin Bonevacia, heeft maar liefst drie keer
meegedaan aan de Olympische Spelen en weet als geen ander hoe
ongelooflijk belangrijk gezonde spieren zijn om je (sport)dromen waar te
maken. Het leverde hem in 2020 een zilveren medaille op. Liemarvin staat in
de startblokken voor GOUD: bijdragen aan de droom van Spieren voor Spieren
om samen alle spierziekten bij kinderen te verslaan.
Lees meer over de mooie ontmoeting tussen Liemarvin en kind-ambassadeur
Zoëy in onderstaand artikel.
 

Erik Dekker

Wielerlegende Erik Dekker kwam al langer voor Spieren voor Spieren in
beweging. Meerdere malen heeft hij meegedaan aan, hoe kan het ook anders,
wielerevents en heeft daarmee veel geld opgehaald. Hij hoefde gelukkig ook
niet lang na te denken toen wij hem vroegen om ambassadeur te worden.
Welkom Erik. Wij zijn blij dat wij je nu ambassadeur mogen noemen.
Kind-ambassadeur Lukas ontmoette zijn idool Erik Dekker, lees meer over hun
verhaal in onderstaand artikel. 
 

Zoëy en Liemarvin

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=eef8bdc16c&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=f67c7ca8da&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ad8bfebb87&e=baff15cea0
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Golfdagen

Er wordt in Nederland niet alleen heel veel gefietst, golfen is ook zeer populair.
Dankzij enthousiaste organisatoren, deelnemende golfers en onze
ambassadeurs zijn er dit jaar 7 golfdagen georganiseerd waarvan de
opbrengsten uit o.a. loterijen en veilingen allemaal ten goede komen aan
kinderen met een spierziekte. Met de laatste golfdag in oktober hebben we een
fantastische reeks golfdagen in 2022 afgesloten. Wij kijken uit naar een evenzo
mooi golfjaar in 2023.

De tocht der tochten

Lukas en Erik

Golfjaar 2022

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1c1fdf0d3d&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=76771bb0a9&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b71e7840d5&e=baff15cea0
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Zijn gewonnen tocht der tochten 25 jaar geleden heeft Henk Angenent zondag
2 oktober met een zeer enthousiast deelnemersveld nog eens dunnetjes
overgedaan. De Elfstedentocht heeft hij nóg een keer gereden, maar dan op de
fiets. En wat een waanzinnige opbrengst. Heel erg bedankt Henk. Volgend jaar
weer?

Spieren voor Spieren Jeugpanel

Spieren voor Spieren is één van de weinige goede doelen die kind-

Henk Giet Oan

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=acfa2f255e&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=2881543a52&e=baff15cea0
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ambassadeurs aan zich verbonden heeft, wat ons dus niet alleen super-uniek
maakt maar ook nog eens super-trots. En met datzelfde gevoel van trots stellen
wij graag de kind-ambassadeurs aan je voor die zitting hebben genomen in ons
Jeugdpanel. Super stoere jongens en meiden, onze experts, die meedenken
met het werk van Spieren voor Spieren. Zij vertellen ons hoe het is om te leven
met een spierziekte en wat zij nodig hebben. Hiermee kunnen wij van nog meer
betekenis zijn voor alle kinderen met een spierziekte en hun gezin.

Benieuwd welke kind-ambassadeurs er in het Jeugdpanel zitten? In
onderstaand filmpje stellen zij zichzelf graag aan jou voor.

Met sportieve groet,

Mariël de Jongh

Jeugdpanel

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=3f0802abba&e=baff15cea0
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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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