NIEUWSBRIEF TEAM JEROMMEKE
RUNNING FOR MS RESEARCH - 12 PROVINCIES MARATHON CHALLENGE 2020

CORONA GOOIT ALLES IN DE WAR
Marathonschema totaal op zijn kop!
En toen was er opeens het

zekere voor het onzekere te

Corona-virus. Afgelopen

nemen en de laatste drie

weekend zouden Berend en

kilometer te wandelen naar de

René tijdens de Heuvelland

finish. Het is gelukt, we kunnen

marathon in Limburg hun derde

onze derde marathon afvinken!

marathon gaan lopen, maar

wacht ons nu bij het in elkaar

inmiddels bekende

zetten van de challenge puzzel;

maatregelen afgelast. Weer

waar lopen we nu de

een marathon die vanwege

marathon van april en mei. De

overmacht niet door kon gaan.

marathon van Enschede stond

Maar dat wilden we niet

gepland voor april en vanwege

zomaar laten gebeuren. We

de storm Ciara hadden we in

namen contact op met de

eerste instantie Gelderland

organisatie van ‘The Two Rivers

(februari) omgeruild tegen

Marathon’ in Gelderland om te

Groningen (mei). En omdat we

kijken of we met z’n tweeën

nu dus toch Gelderland in

alsnog mochten lopen voor

maart hebben gelopen vervalt

onze medaille en onze

daarmee de Weesper trail

challenge? Dat kon gelukkig!

marathon van mei. Op dit

Uiteindelijk stonden die

moment valt er niet veel te

ochtend nog een paar andere

kiezen, misschien de

dappere strijders aan de start.

Mollenmarathon van augustus

Marco van Leeuwen van de

maar naar voren halen? We

organisatie bood ons

gaan het zien komende week.
Een marathon met ons

€ 100,- euro aan voor ons

meelopen? Mail dan naar:

goede doel en liep zelf ook nog

teamjerommeke@gmail.com

een paar kilometer mee. De

Of doneer en wordt

marathon zelf liep voorspoedig

supporter, je ontvangt dan

totdat bij kilometer 37 René last

regelmatig onze nieuwsbrief.

kreeg van een reactie op zijn

Alle donateurs super bedankt,

rechterkuit. Na wat wandelen

jullie steun is hard nodig!

en weer opnieuw proberen
besloten René en Berend het

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

Een grotere uitdaging

helaas werd deze vanwege de

symbolisch nog een check van

TEAM JEROMMEKE

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

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

MS RESEARCH

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

MARATHON CHALLENGE

Januari - Sri Chinmoy marathon
Februari – Hoornsemeer marathon
Maart – The Two Rivers Marathon
April - ??
Mei – ??
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!

