
Page 1 of 7

Subject: Nieuwsbrief december 2022

Date: Wednesday, 28 December 2022 at 12:58:14 Central European Standard Time

From: Spieren voor Spieren

To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief december 2022

De kerstdagen zijn alweer achter de rug en we kijken graag met jullie terug op
een bijzonder 2022. Met nieuws over onze mobiliteitspartner Van den Udenhout
en een mooie actie 'Serious Hits Top 2000'. Ook blikken we terug op onze
deelname in het RTL programma The Masked Singer, wat een mooi succes
was. Aan de kind-ambassadeurs hebben we een verzoek om extra gegevens
aan te leveren en we stellen graag Selina, onze Communicatiemanager ad
interim, aan jullie voor. Als laatste lichten we graag een tipje van de sluier op
over een wel heel erg leuk onderwerp voor begin 2023.
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10x trots

Wij zijn trots op alles wat we in 2022 samen hebben bereikt. Elke dag zetten we
een stap vooruit om sneller diagnose en behandelingen mogelijk te maken voor
kinderen met een spierziekte. Dit lukt alleen als we samen in beweging komen
én kennis en krachten bundelen. Dank voor jouw bijdrage! Kom jij ook in 2023
weer samen met ons in beweging? Druk op onderstaande button om onze
hoogtepunten van 2022 te bekijken. 
 

Van den Udenhout

Mooie momenten van 2022

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=a172cdde49&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=da847f73b5&e=baff15cea0
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Autobedrijf Van den Udenhout is de mobiliteitspartner van Spieren voor
Spieren. Zij steunen ons al diverse jaren en onlangs is dit verlengd met een
periode van maar liefst 10 jaar! Wij zijn zeer trots op de samenwerking met Van
den Udenhout. Op 16 december jongstleden organiseerden zij hun jaarlijkse
kerstmarkt, waar ook Spieren voor Spieren aanwezig was. Samen met kind-
ambassadeurs Eline en Matthijs en hun ouders hebben wij veel steun mogen
ontvangen van de directie en medewerkers van dit geweldige bedrijf! Dit jaar is
er een waanzinnig mooi bedrag opgehaald van €12.500 tijdens de kerstmarkt.
Als klap op de vuurpijl werden kind-ambassadeurs Eline en Matthijs verrast met
prachtige cadeaus. Dank aan Van den Udenhout voor deze mooie bijdrage en
het mooie partnership. 
 

Serious hits

Op 23 december organiseerden de initiatiefnemers van Serious Hits een super
gave actie, de ultieme TOP 2000 live show. De mensen die hierbij aanwezig
waren hebben gedanst en gezongen met een fantastische live band voor
Spieren voor Spieren. Een hele mooie actie, waar ook kind-ambassadeur Daan
Mus bij aanwezig was. Hij mocht een prachtige cheque in ontvangst mocht
nemen. Ze hebben een bedrag van €5.000 opgehaald. Meer weten over deze
actie, zie link in onderstaande button.  
 

Partner

Serious Hits Top 2000

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=cb046d1120&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=c41ca6b83b&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=890024603a&e=baff15cea0
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Terugblik The Masked Singer

Spieren voor Spieren was maar liefst vier afleveringen te zien in The Masked
Singer, waarbij verschillende (kind)-ambassadeurs in beeld waren. Zij hebben
op bijzondere wijze hun verhaal verteld over Spieren voor Spieren en hoe
belangrijk snelle diagnose en behandelingen zijn.  We kijken met een heel
positief gevoel terug op de afleveringen en hebben veel mooie reacties mogen
ontvangen. Wij bedanken iedereen die ons tijdens deze samenwerking met
RTL gesteund heeft. In de derde aflevering waren kind-ambassadeurs Guus en
Jenell te zien; op RTL nieuws is een prachtig artikel geschreven over Guus. Je
kan hierover meer lezen via onderstaande button. 
 

Gegevens kind-ambassadeurs

Ben jij kind-ambassadeur? Update dan asjeblieft jouw gegevens! We

Artikel Guus

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=60b75b1688&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=2e0d122b78&e=baff15cea0
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blijven graag in contact met jou, sturen jou graag leuke post en nodigen je uit
voor te gekke activiteiten en evenementen. Daarvoor is het fijn als we, met
jouw toestemming, up to date gegevens van jou hebben om deze binnen onze
organisatie te verwerken..
Wij willen je daarom vragen of je via onderstaande button jouw gegevens in wil
vullen. Dit is 1 minuut werk. Zo help je ons en zorg je ervoor dat je niks mist.
Dank je wel!
 

Selina

Als kersverse moeder voel ik mij - meer dan ooit - verantwoordelijk voor de
wereld die ik achter laat en daarom probeer ik dagelijks een positieve bijdrage
te leveren. In mijn werk - als communicatieprofessional– doe ik dat door mijn
kennis en ervaring in te zetten voor organisaties met een maatschappelijk doel,
zoals Spieren voor Spieren. Het is mijn doel om de sociale impact van Spieren
voor Spieren nog meer en beter zichtbaar te maken. In mijn vrije tijd doe ik mijn
best om mijn footprint zo klein mogelijk te houden. Mijn ontspanning vind ik in
het samenzijn met familie, in yoga, in de natuur tijdens een wandeling of in de
keuken tijdens het bereiden van een gezonde maaltijd. 
 

Update jouw gegevens

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=c85445fd62&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5aae62ccc1&e=baff15cea0
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25 jaar samen spierziekten bij kinderen verslaan

Op 28 januari 2023 bestaat Spieren voor Spieren 25 jaar. Een mooi moment
om bij stil te staan bij wat we de afgelopen 25 jaar hebben bereikt voor
kinderen met een spierziekte en vooral wat we in de komende jaren nog willen
realiseren. Staan jullie ook met ons stil om daarna weer volop in beweging te
komen? Houdt onze social media kanalen in de gaten.
 

Volg Spieren voor Spieren

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=6ec9496f0f&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=42811a2922&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=0bd09fd9fc&e=baff15cea0
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