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Op zondag 10 september 2017 vindt de 20
ste

 editie van de Menzis Singelloop plaats. Gelijktijdig met de Singelloop start 

ook de bedrijvenloop waaraan Eshuis Accountants en Adviseurs als hoofdsponsor verbonden is. De Singelloop, die om 

14.30 uur start, bestaat uit een parcours van 5 Engelse Mijl (ca. 8,2 km) rondom het centrum van Enschede. 

Wij nodigen u als goede relatie van Eshuis uit om samen met ons aan de Eshuis Accountants Bedrijvenloop deel te nemen 

en mee te rennen voor het goede doel. 

Het goede doelHet goede doelHet goede doelHet goede doel    

Net als vorig jaar is dit jaar het goede doel stichting Join4Energy gekoppeld aan de Singel- en Bedrijvenloop. Deze stichting 

zet zich in voor kinderen met een stofwisselingsziekte. Hun batterij is half leeg, laadt niet op en loopt snel leeg. Kinderen 

met deze ziekte hebben bij de minst ernstige vorm na 50 meter al het gevoel een marathon te hebben afgelegd. Veel van 

deze kinderen overlijden voor het 10
e
 levensjaar. Er is geen behandeling voor deze ernstige ziekte; 70% van deze kinderen 

wordt niet ouder dan 18 jaar. 

Het doel van de stichting Join4Energy is het generen van geld om het onderzoek naar een medicijn te versnellen en de 

kwaliteit van leven van de kinderen te verbeteren. Aandacht voor deze zeldzame en levensbedreigende ziekte vinden wij 

belangrijk, en dus steunt de Menzis Singelloop dit initiatief graag.    

Loop je mee?Loop je mee?Loop je mee?Loop je mee?    

Uiteraard willen wij zelf ook weer met een groot aantal teams voor het goede doel meelopen. Een team bestaat uit 

minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Naast eigen collega’s zouden wij ook graag teams willen samenstellen bestaande 

uit onze cliënten en vaste relaties. Naast een bedrijvencompetitie zullen de tijden van de individuele deelnemers ook in 

het algemeen klassement verschijnen. 

Door u via Eshuis Accountants en Adviseurs in te schrijven bespaart u zelf de inschrijfkosten. 

Bent u enigszins sportief, wilt u de stichting Join4Engery een warm hart toedragen en gaat u met ons de uitdaging aan om 

de Eshuis Accountants Bedrijvenloop af te leggen? Schrijft u zich dan in via bedrijvenloop@eshuis.com. 
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Het speciale jubileumshirt van de 20
ste

 editie kan tot en met zondag 16 juli (18:00 uur) besteld worden.  

Per deelnemer kunt u de volgende gegevens versturen naar info@singelloop-enschede.nl: voor- en achternaam, geslacht, 

maat shirt (XS, S, M.L. XL of XXL) en bedrijfsnaam. De kosten voor een shirt bedragen € 9,95 en worden door AC. TION 

gefactureerd. Bent u benieuwd hoe het jubileumshirt eruit ziet? Kijk dan op www.singelloop-enschede.nl. 


