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Maarten in actie!

€130.000,gedoneerd

950
inschrijvingen

Beste deelnemer, supporter, sponsor, en
vrijwilliger! Als organisatie achter de 11
stedenzwemtocht zijn wij jullie enorm dankbaar
voor jullie inzet. Hierbij een persoonlijk bedankje
van Maarten.

Maandag 21 mei gaf Maarten samen met
Bolsward-Gedeputeerde Sander de Rouwe van
Provincie Friesland en Gea Wielinga van de
gemeente Zuidwest Friesland het startschot voor
de 82ste Fiets Elfstedentocht. Ruim 15.000
deelnemers hebben de 235 kilometer gefietst.

Wist je dat?!
Sloten met 760 inwoners aanspraak maakt op de
eretitel de kleinste stad van Nederland? Of dat de
11 stedenzwemtocht net zo ver is als 4000 baantjes
in een 50-meterbad?

De 11 stedenzwemtocht in het nieuws
NOSop3 maakte een verhaal over Maarten en zijn
voorbereiding op de 11 stedenzwemtocht. Bekijk
het hele artikel hier.
Van jong tot oud doet mee dit jaar; de 12-jarige
Puck uit Boxtel hoopt door minimaal 2 kilometer te
gaan zwemmen ruim €1000,- op te gaan halen. Go,
Puck! Bekijk het hele artikel hier.

Vrijwilligers uitgelicht: Bart en Esther
Bosman
Bart Bosman is 37 jaar oud, woont samen met zijn
vrouw en drie kinderen in Duiven en is in het
dagelijkse leven is werkzaam voor de politie als
wijkagent in het plaatsje Lunteren op de Veluwe.
Bijna twee jaar geleden kreeg zijn vrouw Esther de
diagnose borstkanker. Kort na de behandelingen
besloten ze mee te gaan doen aan de 11 steden
zwemtocht. De combinatie sportief bezig zijn, geld
ophalen voor het goede doel en samen ergens
naartoe werken sprak hen enorm aan. Bart en
Esther gaan 500 meter zwemmen in vijf steden:
Sneek, Hindeloopen, Bolsward, Dokkum en
Leeuwarden.
Samen hebben Bart en Esther inmiddels €7.000,opgehaald, waar nog €3.000,- bij komt vanwege
een 100x100 zwemevenement georganiseerd in
het zwembad in Zevenaar voor de MvdWF.

`

Op de agenda
Op 30 mei vindt de ’80 days’ kick-off plaats op het
VUmc vindt waarbij Maarten zijn avontuur toe
licht.
Van 11 t/m 13 juni zal Maarten van Amsterdam
naar Leeuwarden zwemmen. De NOS streamt live
als ‘try-out’ voor de 11 stedenzwemtocht.
Ken jij of ben jij een deelnemer, vrijwilliger of sponsor met een
verhaal dat moet worden verteld? Stuur jouw verhaal dan op
naar deelnemers@mvdwfoundation.nl!
Op de hoogte blijven? Volg ons op alle kanalen: Instagram,
Facebook, Twitter en de website.
U heeft bij uw inschrijving aangegeven nieuwsberichten over de
11stedenzwemtocht te willen ontvangen. Daarom sturen wij u
graag deze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft over (de
aanloop naar) dit bijzondere evenement. Mocht u toch willen
afzien van nieuwsberichten over de 11stedenzwemtocht, wilt u
dan een mailtje sturen naar deelnemers@mvdwfoundation.nl?

