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

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

DE MARATHONCHALLENGE VOLBRACHT!
Ons twaalfde en laatste vinkje, de afsluiter in Drenthe.
En toen was het opeens zover,

TEAM JEROMMEKE
- Ruurd ‘Jerommeke’ Sieperda.
Veehouder in Rutten, MS patiënt.
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Team Jerommeke

- Berend Schotanus en René Vernooij.
Hun uitdaging is het om in 2020 de 12
provincies marathon challenge te
volbrengen en zo geld in te zamelen
voor onderzoek van MS Research.

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

Team Jerommeke finisht in Drenthe

MS RESEARCH
Stichting MS Research zamelt geld in
voor wetenschappelijk onderzoek naar
de ziekte MS bij volwassenen en
kinderen. Tot nu toe opgehaald:

MARATHON CHALLENGE
Jan: Sri Chinmoy marathon NH
Feb: Hoornsemeer marathon GR
Mrt: The Two Rivers Marathon GE
Apr: Wellerwaard marathon FL
Mei: Frysman marathon FR
Jun: Kadoelen marathon OV
Jul: Leiden marathon ZH
Aug: Weert marathon LI
Sep: Cranendonck marathon BR
Okt: Kustmarathon ZE
Nov: Kromme Rijn marathon UT
20 Dec: Drenthe Marathon, DR
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Kijk voor alle info over de 12 provincies marathon Challenge en MS Research op onze site!

