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Subject: Nieuwsbrief november 2022
Date: Wednesday, 30 November 2022 at 11:56:55 Central European Standard Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief november 2022

In november en december zijn we te zien in een superleuk TV-programma én
het WK is van start gegaan met onze (ere-)ambassadeurs Louis van Gaal en
Daley Blind. Aan het WK zijn mooie acties gekoppeld, zoals het WK lied ‘Onze
leider’ en heerlijke oranje tompoucen die in heel Nederland verkrijgbaar zijn.
Daarnaast zijn we trots op de Noordkaap Challenge waar Eddy en Roeliene
zich inzetten voor Spieren voor Spieren. November stond ook nog in het teken
van het rolstoelvoetbal. We sluiten de nieuwsbrief af met het delen van onze
belofte aan alle kinderen met een spierziekte en hun gezin.
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The Masked Singer

Heb je ons afgelopen vrijdag gezien bij The Masked Singer op RTL4? Spieren
voor Spieren is als goed doel de komende drie weken te zien in dit programma.
Wij kijken uit naar de komende periode waarin wij, samen met onze
ambassadeurs en kind-ambassadeurs, vertellen waarom snelle diagnose en
behandelingen bij kinderen met een spierziekte zo ongelooflijk belangrijk is. 

Blijf jij ook kinderen met een spierziekte steunen? Klik op onderstaande button. 

Als je doneert, dan kan je ervoor kiezen om je telefoonnummer achter te laten.
Je ontvangt dan een persoonlijk bedankbericht van één van onze
ambassadeurs. Je kan ook doneren zonder je nummer achter te laten. Als je je
telefoonnummer achterlaat, zal een telemarketingbureau twee weken later
contact opnemen met de vraag om vaste donateur te worden. Als je dit niet wilt,
kan je dit tijdens het gesprek aangeven. Daarna zal je niet meer worden
benaderd.

Dank voor je steun!

WK lied met o.a. Wolter Kroes

Steun nu

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1df398d3ac&e=baff15cea0
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Het WK is afgelopen week van start gegaan en jullie hebben gezien dat Oranje
voor goud gaat! Uiteraard onder leiding van onze ere-ambassadeur én
bondscoach Louis van Gaal. Wolter Kroes heeft samen met de bekende
Youtubers van Creators FC en DJ Feierbiest een ode aan Louis van Gaal
gemaakt: ‘Onze Leider’. Dit naar een idee van het bedrijf Superstom en diverse
andere bedrijven die belangeloos meewerken. Deze potentiële WK-hit, met
geweldige videoclip waarin ook onze ambassadeur Ron Vlaar en onze kind-
ambassadeurs Thijs, Jenell en Dana een rol spelen, is een paar weken geleden
gelanceerd. De volledige opbrengst uit onder andere streams en een Tikkie-
campagne gaat naar Spieren voor Spieren. Streamen dus! Via onderstaande
button kan je de videoclip bekijken. 

Patisserie college 

Onze Leider

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=bc6ba9b242&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9c6ac04734&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=588fb0fd32&e=baff15cea0
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Een te gekke actie van het Patisserie College, waar 75 bakkerijen bij
aangesloten zijn met in totaal 140 winkels. Deze winkels verkopen oranje
tompoucen rondom iedere wedstrijd van Oranje tijdens het WK. Van iedere
verkochte tompouce gaat er € 0,25 naar Spieren voor Spieren. Hoe verder
Oranje komt, hoe meer tompoucen er verkocht worden en hoe hoger de
opbrengst voor Spieren voor Spieren. Wil je ook kijken of er een winkel bij jou
in de buurt zit? Klik dan op onderstaande button. 

Noordkaap Challenge

Actievoerders Roeliene en Eddy gaan deze unieke challenge aan, omdat zij
hun zoon aan SMA hebben verloren. Zij willen zich daarom inzetten voor het
Spieren voor Spieren Kindercentrum. Op 9 december start de Noordkaap
Challenge. Een uitdagende roadtrip met opdrachten onderweg, die eindigt op
het meest noordelijke puntje van Europa. Mocht je ze willen aanmoedigen of
ben je benieuwd naar deze challenge, klik dan op onderstaande button voor
meer informatie. 
 

Winkels

Noordkaap Challenge

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9c6ac04734&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=42578cf42c&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5c584f4913&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=822c55b8f9&e=baff15cea0
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Rolstoelvoetbal

'Mijn grootste droom is om te kunnen voetballen net zoals alle andere
kinderen’. Helaas was dat voor onze kind-ambassadeur Thijs niet zo
vanzelfsprekend als voor vele andere kinderen. Thijs schakelde daarom
Spieren voor Spieren in om zijn voetbaldroom tóch uit te laten komen. Dit
seizoen gaat er een elektrisch rolstoelvoetbalteam trainen bij N.E.C. Nijmegen
met de ambitie om een competitie op te zetten en daarin de beste te worden.
Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen met een spierziekte kunnen genieten
van sport en beweging en daarom leveren wij een financiële bijdrage aan dit
mooie sportproject. Zo hopen wij meer voetbaldromen uit te laten komen. En
Thijs, die is super blij! ‘Ik heb superlang op deze dag gewacht, ik kan eindelijk
voetballen nu.’

Spieren voor Spieren - Wat beloven wij? 

Rolstoelvoetbal

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=089b937747&e=baff15cea0
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Heb jij een kind met een spierziekte? Dan zijn wij er ook voor jouw gezin.  Al
bijna 25 jaar lang zet onze stichting zich in voor kinderen met een spierziekte.
Onze missie is duidelijk: alle spierziekten bij kinderen verslaan! Want wij vinden
dat alle kinderen recht hebben op een leven zonder spierziekte. De kinderen
van morgen én vandaag. Er is dus geen tijd te verliezen. Daarom neemt
Spieren voor Spieren de positie in van versneller. Wij maken mogelijk dat
kinderen met een spierziekte sneller een diagnose en behandelingen krijgen.
Daarvoor zetten wij alles op alles, waar we maar kunnen. Wij gaan tot het
uiterste voor jouw kind – en voor al die 20.000 kinderen met een spierziekte in
Nederland. Beloofd!

Volg Spieren voor Spieren

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=33eb91c096&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=f8044b190c&e=baff15cea0
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Met sportieve groet,

Directeur Spieren voor Spieren

SPIEREN VOOR SPIEREN
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
T. 0302273444

spieren@spierenvoorspieren.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=725bed2265&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=09ad5ac1b9&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=df4937993d&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=3cee68403a&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/profile?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=598f8fccf1
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=598f8fccf1

