NIEUWSBRIEF TEAM JEROMMEKE
RUNNING FOR MS RESEARCH - 12 PROVINCIES MARATHON CHALLENGE 2020
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er zou nog meer gebeuren. De

decor worden voor ‘The Two

organisatie had ons een mail

Rivers Marathon’, de 2e

gestuurd en wilde onze actie

marathon van onze challenge.

extra in de wind

In de dagen vooraf werd het

door ons een interview aan te

weerbeeld steeds duidelijker;

bieden met de plaatselijke

Wind! Heel veel wind, tot

krant en ons te ondersteunen

windkracht zeven tijdens het

met een donatie, ook Ruurd

lopen. Waar we op zaterdag

zou meegaan als supporter en

nog hoop hadden dat het

boegbeeld. Tja en dan wordt

misschien mee zou vallen

het evenement afgelast……

kregen we op zondagochtend
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En dan? Toch maar wat

om half acht het bericht dat

sporten, lopen bij de

het niet door ging. Een

Bosbaanloop in Emmeloord,

verstandig en moedig besluit

want die ging nog wel door.

van de organisatie. Maar wel
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hoe we ons schema kunnen

Deze marathon zou er een

TEAM JEROMMEKE
Deze actie draait om:
Ruurd ‘Jerommeke’ Sieperda.
Veehouder in Rutten
MS patiënt

Berend Schotanus en René
Vernooij. Hun uitdaging is om in
2020 de 12 provincies marathon
challenge te volbrengen voor MS
Research.

aanpassen want er moet in

gastloper met ons meelopen;

februari wel een marathon

Edwin Schroteboer uit

worden afgewerkt voor onze

Emmeloord. En Edwin had er zin

challenge. Dat wordt nu over

Marathons lopen kost veel
energie. MS en onderzoek naar
de oorzaak daarvan ook!

in, shirt gepast, foto gemaakt.

twee weken zondag 23 februari

MS RESEARCH

in Groningen – de Hoornsemeer

Stichting MS Research zamelt
geld in voor wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte MS bij
volwassenen en kinderen.

marathon. En de Groninger
Lauwersmeer marathon van
mei ruilen we dan in tegen de
Trailrun Wezep in Gelderland.
Zo! Schema weer op orde.
Zelf een marathon
meelopen? Mail ons dan via:
teamjerommeke@gmail.com

Wordt supporter, doneer
en je ontvangt regelmatig
En hoe gezellig had dat

onze nieuwsbrief. Alle

geweest voor ons, een extra

donateurs super bedankt!

MARATHON CHALLENGE
Januari - Sri Chinmoy marathon
Februari – Hoornsemeer
marathon
Maart - Heuvelland marathon
April - Enschede marathon
Mei – Trailrun Wezep
Juni - Slachte marathon
Juli - Midzomeravond marathon
Augustus - Mollen marathon
September – Bikse marathon
Oktober - Kustmarathon
November – de Ronde Venen
marathon
December - Spark marathon
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Kijk voor alle info over de 12 provincies marathon Challenge en MS Research op onze site!

