Kilometers voor Casper Nieuwsbrief
Je ontvangt hierbij de vijfde editie van de Kilometers voor Casper Nieuwsbrief . Via deze weg willen wij
al onze sponsors, geïnteresseerden en ambassadeurs op de hoogte houden van onze vorderingen en
ontwikkelingen van de afgelopen weken. Vol trots en met een enorm tevreden gevoel kijken we weer terug
op een aantal mooie hoogtepunten en activiteiten waarin Kilometers voor Casper een rol heeft gespeeld.
We hebben weer een aantal leuke nieuwtjes welke we heel graag met jullie delen, lees dus snel verder en
klik gerust door via de diverse links. Ren er niet te snel doorheen, ga er even lekker voor zitten en wees
geïnformeerd en hopelijk geamuseerd. Dank voor jullie support en veel leesplezier!

MARATHON NEW YORK
Het is misschien wel de ultieme droom van iedere hardloper; De Marathon
van New York. Roos en Esther besloten om deze droom uit te laten komen
en op donderdagochtend 2 november begon hun avontuur vanaf Schiphol.
Na heel veel voorpret en ook wel wat zenuwen klonk op zondagochtend het
startschot en begonnen onze toppers aan hun 42 kilometers door het
bruisende New York. Beide dames hebben de wedstrijd uitgelopen in hele
nette tijden en mochten in Central Park het eremetaal in ontvangst nemen.
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De volgende en tevens laatste update volgt eind Januari, duurt dat te lang? Volg ons dan ook op Facebook

