De Wintertijd Challenge @ Olympisch Stadion
Bootcampen in het Olympisch Stadion met Danny Blind, dansen op de muziek van Dennis van der
Geest, proosten met een Amstel Radler 0,0% of een lekker vitaminedrankje en daarna samen onze
gezonde spieren inzetten voor zieke spieren.
De Wintertijd Challenge is een jaarlijks fondsenwervend sportevenement van Stichting Spieren voor
Spieren. In de nacht dat de wintertijd ingaat wordt er op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur
en 1 seconde gesport om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. Hierbij kan de
Sportas van Amsterdam natuurlijk niet achterblijven. De Wintertijd Challenge @ Olympisch Stadion is
een samenwerking tussen het Frans Otten Stadion, Topsport Amsterdam en The Bootcamp Club. Ons
doel is om op deze unieke locatie een mooi sportevenement neer te zetten. Ben je een fanatiek
bootcamper of heb je altijd al eens willen sporten in het Olympisch Stadion? Zet dan jouw gezonde
spieren in tijdens dit unieke sportevenement. Zorg voor een betere kwaliteit van leven van kinderen
met een spierziekte en hun gezin en maak het mogelijk om hen een beter perspectief voor de
toekomst te kunnen bieden.
Bekijk hier de oproep van onze kind ambassadeur Bram om mee te doen aan de Wintertijd
Challenge
Programma:
00.00 uur:
01.15 uur:
01.30 uur:
01:45 uur:
02.00 uur:
02.01 uur:
02.01 uur:
03.00 uur:

Dansen op de muziek van DJ Dennis van der Geest in het Frans Otten Stadion.
Welkomstwoord namens Spieren voor Spieren ambassadeur Danny Blind.
Mogelijkheid tot verkleden voor de Challenge.
Rennend van het Frans Otten Stadion naar het Olympisch Stadion.
(Oude tijd): Start van de Wintertijd Challenge - bootcampen onder leiding van The
Bootcamp Club.
(Nieuwe tijd): Einde van de Wintertijd Challenge @ Olympisch Stadion.
Mogelijkheid om te douchen, te verkleden en start van het feest.
(Nieuwe tijd): Afsluiting.

Hoe doe je mee? In 4 kleine stappen kan je erbij zijn!
-

Stap 1: Ga naar www.wintertijdchallenge.nl/olympischstadion
Stap 2: Klik op “start actie”
Stap 3: Vul je gegevens in en betaal €15,- inschrijfgeld
Stap 4: Maak je eigen sponsorpagina aan en verzamel zo veel mogelijk sponsorgeld in jouw
omgeving.
Het zou fantastisch zijn als je erbij bent! We gaan er een super leuke nacht van maken!
Namens Spieren voor Spieren alvast hartelijk bedankt!

