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Six4Semmy

Belangrijk!!
Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal komende acties
waarbij wij hopen op veel deelnemers en sponsors! Aan het einde van deze
nieuwsbrief nog even waarom: Doorbraak in de strijd tegen kinderkanker; het
begin is er, laten we gewoon doorgaan!

Semmy's 80's/90's

Run4Semmy! -Rennen voor een overlevingskans

Step4Semmy

Hier doen we het
voor: doorbraak in
strijd tegen
kinderkanker

"Jullie moeten gewoon doorgaan met leven en het leuk maken"
Marijn Zandboer (19 december 2001 - 22 oktober 2013)

Op zondag 18 oktober a.s. is de 8e editie van de Run4Semmy. Een run
van 8 km o.a. door het Vondelpark en finishen in het Olympisch Stadion.
We hopen dat het ook dit jaar weer een grote happening zal worden. En
dat kan alleen met jullie hulp!
Ook dit jaar hebben we startbewijzen van te voren moeten inkopen en
deze startbewijzen moeten wel op, maar ook is het zo dat: op is op!! Dus
als je van plan bent mee te doen of je kent mensen die mee zouden willen
doen, geef je dan op of zorg dat ze zich zo snel mogelijk opgeven.
Het zou geweldig zijn als we ook dit jaar met een grote lichtblauwe groep
over de finishlijn in het Olympisch Stadion gaan en een mooi bedrag
weten op te halen voor onderzoek. De afgelopen jaren is het aantal
deelnemers wat terug gelopen en dat vinden wij natuurlijk erg jammer.
Vorig jaar waren we met iets meer dan 300 lopers tegen 440 in 2012. Dus
kom op en help ons! De afgelopen twee jaar haalden we respectievelijk €
47.839,26 en € 48.364,74 op, dus ons doel is om dit jaar meer dan €
50.000 bij elkaar te lopen.
Om mensen enthousiast te maken over de run kun je ze altijd wijzen op de
filmpjes van de Run van voorgaande jaren op YouTube (impressie
Run4Semmy 2014).

Dit jaar is het mogelijk via justgiving.nl zelf een sponsorpagina aan te
maken en zelf je donaties bij te houden. Na je inschrijving op de site word
je direct doorverwezen. En dat geldt ook voor de step4semmy en
six4semmy die hieronder genoemd worden. Doneren is via deze pagina
ook heel makkelijk.

Step4Semmy
Voor Stichting Semmy 20 keer de Cauberg op steppen …. Vooraf hadden we er een
hard hoofd in of dat fysiek wel mogelijk was. Maar afgelopen jaar bleek het mogelijk te
zijn. In een geweldige sfeer haalden maar liefst 75% van de mannen en 70% van de
vrouwen de twintig keer.

Omdat men zo genoot tijdens dit bijzonder sportieve evenement hebben de meesten
besloten zich er dit jaar weer aan te wagen en een aantal nemen ook vrienden mee. Maar
men is nog steeds op zoek naar meer deelnemers. Mocht die twintig keer je toch teveel
zijn, dan kan je dit jaar ook in een team van maximaal twee personen meedoen.
Wie durft het aan? Je kan ook beginnen met je aan te melden voor een training. Want tot
4 oktober a.s (de datum waarop je dan echt twintig keer de Cauberg op moet) kan er
wekelijks op de step getraind worden. Deze trainingen vinden plaats in het gehele land
in samenwerking met de Nederlandse Stepvereniging. Aanmelden voor de training kan
via info@step4semmy.nl. De professionele steps worden kosteloos ter beschikking
gesteld.
Ben je fysiek niet in staat om te steppen maar wil je wel helpen om deze actie tot een
succes te maken? Wij hebben posters en flyers beschikbaar die overal opgehangen
mogen worden. Ook hiervoor geldt een mailtje naar onze stichting en de posters/flyers
worden door de organisatie van Step4Semmy naar je toegezonden.
Voor meer informatie: www.step4semmy.nl!! Of als je wil sponsoren
www.justgiving.nl

Six4Semmy
Alweer drie jaar wordt er in Noordwijk op de mountainbike gefietst voor
Stichting Semmy. In een team of alleen (!) wordt 6 uur lang een parcours
gereden door de bossen aldaar. Met deze actie is al meer dan € 45.000
opgehaald. En dit jaar zal er wederom een echt Stichting Semmy-team
meedoen.
Op 20 september a.s. zal ons eigen team dat ondermeer bestaat uit John
Emmerik (vader van Semmy) en Eric van Dijk (stiefvader van Semmy) het
parcours gaan afleggen. Ze zijn nog naarstig op zoek naar sponsors en je
mag ze natuurlijk ook altijd komen aanmoedigen. Meer informatie
wederom via info@stichtingsemmy.nl en www.six4semmy.nl.
Voor sponsoring surf je naar www.justgiving.nl

Semmy’s 80’s/90’s
Voorheen Semmy’s Rock, maar na drie jaar een muziekevenement met bands
georganiseerd te hebben, gooit de organisatie het dit jaar over een geheel andere boeg.
Op 31 oktober a.s. wederom in de leerfabriek in Oisterwijk organiseren zij een
heerlijk 80’s/90’s muziekevenement. Het entertainment wordt verzorgd door DJ
Tommy en Hot Town. DJ Tommy heeft de afgelopen jaren naam gemaakt als allround
DJ in binnen en buitenland. Met vooral herkenbare en dansbare (feest)muziek weet hij
als geen ander hoe je een show moet neerzetten.

De band Hot Town bestaat uit professionele artiesten met internationale ervaring bij o.a.
MTV, Candy Dulfer, Robin Thicke, David Foster, Anouk, Urban Dance Squad en
vele anderen. De band is ontstaan door de drang om meer dan een performance neer te
zetten. Het resultaat is een totale beleving die iedereen lang bij zal blijven. Oftewel een
heerlijk feestje waarbij de opbrengst naar Stichting Semmy zal gaan, zet het dus in je
agenda!
Meer informatie (en een prachtige impressie!)? Kijk op www.semmys.net

IBM en Dam tot Dam
IBM doet elk jaar mee met een grote groep medewerkers, 160 dit jaar, en nu al voor de
vierde keer voor Stichting Semmy. De sponsoring voor Stichting Semmy komt goed op
gang. We zien momenteel 28 actiepagina's met 118 donaties, gezamenlijk goed voor
een bedrag van bijna € 2.000.
En ten slotte, hier doen we het allemaal voor: Doorbraak in strijd tegen
kinderkanker. RTL, Humberto, VUmc, alle ouders en donateurs bedankt!!
http://www.stichtingsemmy.nl/onderzoeksresultaten/

Maak het verschil met ons!
Steun ons en geef kinderen met hersenstamkanker een kans!!
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