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Eindstand:
€ 5.000.000,00

Van der Weijden tikt 5 miljoen aan
11stedentochtzwemmer Maarten van der
Weijden heeft donderdagavond tijdens het
Gouden Televizier-Ring Gala bekend gemaakt
dat hij met zijn zwemtocht uiteindelijk 5 miljoen
euro heeft opgehaald voor kankeronderzoek. De
laatst bekende tussenstand was 4,7 miljoen
euro.
Van der Weijden zwom in augustus 163
kilometer en 55 uur om geld op te halen voor elf
verschillende kankeronderzoeken. Later werd
daar vanwege de hoge opbrengst een twaalfde
onderzoek aan toegevoegd.

Lieve mensen, bedankt!

Boek

Theater
Maarten gaat in januari en februari het theater
in om het publiek de monstertocht door zijn
ogen te laten beleven. De 11stedentheatertocht
langs 11 steden! Heb jij ook zin om de
11stedenzwemtocht nog een keer met Maarten
te beleven? 11 euro per kaartje gaat naar
kankeronderzoek! Kaarten zijn te bestellen
via 11stedenzwemtocht.nl.
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Wil je ook nog eens rustig terugkijken naar
beelden en verhalen van Maarten’s prestatie?
Rondom de feestdagen verschijnt een boek, vol
met prachtige foto’s en mooie verhalen over de
monsterlijke tocht. Leuk voor in de zak of onder
de boom. Hou de website in de gaten voor de
verschijningsdatum en de verkooppunten.

Het twaalfde onderzoek
De opbrengst van de 11stedenzwemtocht heeft
er niet alleen voor gezorgd dat alle 11, de vooraf
geselecteerde, onderzoeken gefinancierd
konden worden. Het heeft er ook voor gezorgd
dat er een 12e onderzoek geselecteerd kon
worden. Dit onderzoek gaat over de lange
termijngevolgen van eierstokverwijdering bij
vrouwen die preventief hun eierstokken laten
verwijderen omdat er eierstokkanker in de
familie voorkomt. De gevolgen hiervan zijn fors,
omdat deze vrouwen acuut in de overgang
terecht komen. Het onderzoek zal in kaart
brengen wat dit nu precies voor deze doelgroep
betekent. Ook wordt er onderzocht of er een
gunstig effect is op het borstkankerrisico dat
deze vrouwen hebben. Het onderzoek zal tot
betere voorlichting leiden, waardoor vrouwen
beter kunnen afwegen of ze zo’n ingrijpende
operatie zullen ondergaan.

Wat gebeurde tijdens de
11stedenwemtocht in de steden?
De ‘Zwemtocht der Zwemtochten’ ging over
meer dan zwemmen alleen. Er is ook stilgestaan
bij wat het betekent om kanker te hebben en de
onderzoeken die zo hard nodig zijn. Er waren in
de verschillende steden uitgebreide
podiumprogramma’s met gesprekken, columns
en interviews met daarbij ruimte voor een lach
en een traan. BN’ers en muzikale talenten
traden op.
Kijk hier voor een compilatie.

Doneren kan nog steeds
Als je hebt genoten van de prestaties van
Maarten van der Weijden en je draagt
kankeronderzoek een warm hart toe, dan kan je
nog steeds doneren via

NL70 RABO 0321549333
T.g.v. Stichting Maarten Van Der Weijden
Foundation

Bedankt vrijwilligers
Afgelopen zaterdag kwamen alle vrijwilligers bij elkaar in IJlst. Bedanken, proosten op het resultaat en
vooruitblikken. Het was een mooie avond.
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