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Subject: Nieuwsbrief januari 2023
Date: Wednesday, 25 January 2023 at 11:30:14 Central European Standard Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief januari 2023

De eerste maand van het jaar is alweer bijna voorbij en daarom staan we graag
stil bij ons jubileum. Op 28 januari is het namelijk precies 25 jaar geleden dat
Spieren voor Spieren is opgericht. Daarnaast kijken we terug op mooie acties
van onder andere onze partner ZVL, die begin januari weer de Albert Spijker
Memorial heeft georganiseerd voor Spieren voor Spieren. Ook speelde
CreatorsFC een bijzondere voetbalwedstrijd voor ons. En Maud de Reu, één
van onze ambassadeurs heeft een leuke ontmoeting met de kind-
ambassadeurs georganiseerd. Dat was een groot succes! Tenslotte willen we
ook nog even vragen of jullie willen stemmen op onze kind-ambassadeur Daan
Mus, die genomineerd is voor de 'Veer in je reet' Award. 
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Samen 25 jaar vooruit

Op 28 januari komt Spieren voor Spieren al 25 jaar samen met jullie in
beweging om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. Daarom blikken we in
2023 terug op 25 jaar. Met kinderen die vertellen wat snelle diagnose en
behandeling voor ze betekent. Maar, we zijn nog lang niet klaar met ons werk.
Er zijn nog veel kinderen die op een diagnose of behandeling wachten. Daar
staan we dit jaar ook bij stil. Wil je lezen hoe we dat doen? 

Staren voor Spieren

Als aftrap van ons jubileumjaar komen we op 28 januari op ludieke wijze in
actie. We transformeren een deel van Utrecht Centraal tot een klein

Lees verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=e7911f4fd2&e=baff15cea0


Page 3 of 6

sportstadion en we gaan 'Staren voor Spieren'. Onder leiding van Minke Booij,
ambassadeur van Spieren voor Spieren, dagen we bezoekers van en reizigers
op Utrecht Centraal uit om elkaar 25 seconden aan te kijken, zonder te
knipperen. 

ZVL-1886

Op 2 januari organiseerde de Leidse zwemvereniging ZVL-1886 weer hun
jaarlijks event Albert Spijker Memorial. Zwemmen ter nagedachtenis van
clubicoon Albert Spijker. Tijdens deze actie doken 160 deelnemers het
zwembad in om 100x100 meter te zwemmen of een iets kortere afstand. Het
event was een groots succes! Uiteindelijk haalde ZVL-1886 een recordbedrag
op van € 15.737.
Dank voor deze mooie bijdrage. Je kan hierover meer lezen via onderstaande
button. 

Lees verder

ZVL-1886

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=7b2090fa66&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=47c3d40ce0&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5263616acf&e=baff15cea0
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CreatorsFC

15 januari was een legendarisch avond in het stadion van Helmond Sport.
Verschillende populaire influencers speelden samen een spectaculaire
voetbalwedstrijd. Enzo Knol himself deed de aftrap van de wedstrijd die in het
teken stond van Spieren voor Spieren. CreatorsFC heeft een supermooi bedrag
opgehaald van € 11.250 voor Spieren voor Spieren. Dit werd mede mogelijk
gemaakt door XXL Nutrition & Helmond Sport. 

Ontmoeting Maud de Reu

CreatorsFC

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=7affe32edb&e=baff15cea0
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Kind-ambassadeurs beleefden samen met ambassadeur Maud de Reu een
mooie middag op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. 
Maud de Reu is 24 jaar, TeamNL-paradressuuramazone en ambassadeur van
Spieren voor Spieren. Maud heeft zelf een spierziekte, SMA type 3. Haar doel
is om te laten zien dat je ook met een spierziekte veel kunt bereiken en jouw
dromen waar kan maken. ‘Net zoals ik heb gedaan’, aldus Maud.
Klik op onderstaande button om de samenvatting te zien en te lezen over deze
mooie dag.

Stem op Daan

In 2022 is onze kind-ambassadeur Daan voor ons in actie gekomen met een
wel heel bijzondere actie. Daan is rolstoelgebonden, maar heeft een jaar lang
twee keer per week met zijn fysiotherapeut geoefend om met zijn racerunner
van school naar huis te rennen. Zijn doel was € 500 ophalen voor Spieren voor
Spieren. Uiteindelijk haalde Daan met deze actie maar liefst € 10.000 op en is
hij genomineerd voor de Veer in je reet Award onderdeel van de Zapp awards.
De uitreiking is aanstaande zaterdag, op de dag dat wij 25 jaar bestaan. Hoe
mooi is dat? Willen jullie op hem stemmen en dit massaal delen in jullie
netwerk? Dank alvast!

Ontmoeting Maud de Reu

Stem op Daan Mus

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=939c95fcd5&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=77539820a2&e=baff15cea0
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Met sportieve groet,

Monique Maks & Mariël de Jongh
Directie Spieren voor Spieren

SPIEREN VOOR SPIEREN
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
T. 0302273444
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spieren@spierenvoorspieren.nl
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