11 stedenzwemtocht
Nieuwsbrief 11 – augustus 2018

Vrijwilligers uitgelicht: The Colorfield
Performance in Sloten
€ 628.716,gedoneerd

1627
inschrijvingen

11fountains
Maarten heeft contact met ons gezocht om samen
te werken tijdens zijn 11stedenzwemtocht.
En hier konden we natuurlijk geen nee tegen
zeggen! We hebben enorme overeenkomsten: de
Elfsteden, doorzettingsvermogen en een lat die we
hoog leggen.
Alle steden zijn enorm actief in het neerzetten van
een prachtig programma aan de route.
Wij richten onze inzet op het collecteren bij de
11fountains voor de Maarten van der Weijden
Foundation. In de steden staan we een aantal uren
bij de fontein in de stad om geld in te zamelen.
Dit doen we tijdens de podiumprogramma’s zodat
we toeristen ook nog door kunnen verwijzen naar
de stadspodia!
In de volgende nieuwsbrief staan de tijden per
stad. Meer info over de 11fountains? Klik hier. Wij
hebben er zin in! Team 11fountains

Deelnemer uitgelicht: Joke en Ingrid
Kijk hier hoe Joke en Ingrid via een
kofferbakverkoop in Apeldoorn hun donaties
binnen halen. Super Joke en Ingrid!

`

The Colordfield Performance is de
verzamelnaam voor grote Land-Art projecten.
In Sloten – de stad waar Maarten ook
doorheen zwemt – is er een editie van The
Colorfield Performance LF 2018. Een
gezamenlijk kunstproject met 444 kunstenaars.
Vera Mous heeft hier Maarten van der
Weijden geschilderd. Het is prachtig om te
ervaren hoe kunst en sport met elkaar
verbonden kunnen worden. De ogen en de
mond zijn zeer treffend en als je beiden je voor
100 procent inzet voor een idee komen er
mooie dingen tot stand. Kom gerust eens lang
en ervaar zelf dit kunstwerk in het Land Art
project. Het kunstwerk is te koop en het
bedrag zal worden gedoneerd aan Team
Snobsk 64. Voor meer informatie
info@dirkhakze.com, telefoon: 06 -10203057.

Wist je dat?!

Zo mooi!



Dankjewel Holland Casino! Heeft u het al gezien?
Langs de A2 bij Zaltbommel!







De deelnemers die in alle 11 de steden
meezwemmen, een 11stedenzwemtochtkruisje krijgen?
Alle deelnemers die in minder dan 11 steden
meezwemmen een 11stedenzwemtocht-pin
krijgen?
Maarten helaas geen selfies met de
deelnemers kan maken, maar in elke stad staat
bij de finish een levensgrote Maarten waarmee
je op de foto kan (wel even zelf je
mobiel/camera meenemen)!
Maarten de laatste stempel krijgt van Ministerpresident Mark Rutte!
In dit zwempak Maarten de 11stedentocht
zwemt. Cool! Met dank aan Alex de Boer en
Kimberly Aalbers.

Programma zwemtocht en doorkomsttijden
Maarten

Nieuws
Volledig up to date blijven over alles over de toch in
het nieuws? Ga snel naar
https://11stedenzwemtocht.pr.co/, en hou ook
zeker de andere kanalen in de gaten! Instagram,
Facebook en Twitter.
Via deze site is ook de laatste informatie over de
programma’s en doorkomsttijden in de
verschillende 11 steden te vinden.

`

De start en finish van de zwemtocht zijn in
Leeuwarden. Op zaterdag 18 augustus arriveert
Maarten om 04:15 uur bij de Swettehaven (James
Wattstraat). Maarten finisht maandagavond naar
verwachting tussen 19:15 en 19:30 uur in de
Prinsentuin, nabij de Oldenhove. Na zijn finish
wordt Maarten tussen 19:45 en 20:00 uur
gehuldigd aan het Oldehoofsterkerkhof (naast de
Oldehove). Wij verwachten daarbij duizenden
mensen.
Een overzicht van de steden, de lokale
zwemactiviteiten en de verwachte doorkomsttijd
van Maarten kijk op de website.

MvdW11 Ambassadeurs in beeld
Kijk hier naar het verhaal van Gerard van
Oortmerssen, Patiëntenplatform Sarcomen.
“De diagnose Sarcoom is het dubbel moeilijk, je
hebt kanker, maar je ziekte is onbekend. Daarom
moet er meer geld komen om betere
behandelingen mogelijk te maken.”

Zwem mee in het zwembad en kom in actie
voor de 11stedenzwemtocht!
Wil jij ook een bijdrage leveren aan kankeronderzoek
en ben je in voor een sportieve uitdaging? Maar wil je
niet in de Friese meren zwemmen? ZWEM DAN MEE
in het zwembad bij jou in de buurt! Je kan 500 meter
bij jou in het zwembad afleggen en jouw inschrijfgeld
dus doneren aan het goede doel! Lees hier meer.

Kankeronderzoek
100% van alle opbrengsten gaat naar kanker
onderzoek. Deze week lichten we weer een van de
onderzoeken uit. Alle onderzoeken zijn door
patiënten verenigingen geselecteerd en door het
KWF goedgekeurd. Kijk voor de overige
onderzoeken op:
www.11stedenzwemtocht.nl/onderzoek/.
Serena Rubina Baglio, VUMC
EXOSOMES-DRIVEN ALTERATIONS OF
MESENCHYMAL STEM CELL
IMMUNOMODULATORY PROPERTIES AS NOVEL
THERAPEUTIC TARGETS FOR OSTEOSARCOMA
Osteosarcoom is een zeer dodelijke vorm van
botkanker, waar nog geen effectieve behandeling
voor is. Voor steeds meer tumorvormen komt
immunotherapie beschikbaar, waarbij het
afweersysteem van de patiënt wordt ‘getraind’ om
de strijd met de tumorcellen aan te binden. In dit
oriënterende project bekijken de onderzoekers of
zoiets ook een optie is voor osteosarcomen
— Serena Rubina Baglio, VUmc
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Lisanne Spaander in Leeuwarden
Geweldig nieuws! Lisanne Spaander is
aanwezig op het podium van de
11Stedenzwemtocht in Leeuwarden.
Lisanne is zangeres en heeft het liedje
Vechtersbaas geschreven nadat er een
kwaadaardige tumor bij haar werd ontdekt.
Lisanne is net als velen voor haar genezing
afhankelijk van wetenschappelijke kennis.
Daarom is het zo belangrijk dat we samen geld
ophalen voor meer onderzoek naar kanker.
Klik hier voor haar boodschap.

Nog twee nieuwsbrieven te gaan!
Nog twee weken en het is zover, Maarten gaat
de tocht der tochten zwemmen. Heb jij nog
een mooi verhaal? En wil je dat graag delen in
de nieuwsbrief? Stuur je verhaal met een foto
of filmpje naar
deelnemers@mvdwfoundation.nl.
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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?

