CWM “De Gouwestem”
gaat FietsJeMans ondersteunen
Eind van dit jaar tellen we de kilometers van alle deelnemers bij elkaar op en
vermenigvuldigen dat met het bedrag wat we per kilometer bij elkaar hebben
gefietst. Alles voor baanbrekend onderzoek naar alvleesklierkanker. Als je
€ 0,01 per kilometer geeft en we fietsen 20.000 km hebben we al € 200,–.
En € 0,01 per 10 km kan ook, alle beetjes helpen.
Graag horen we van je. Het zal ons motiveren tijdens onze fietstochten.
En Verder
Elke zanger is sportief, zingen is topsport! Dus als u niet fietst hoeft het al
helemaal geen beletsel te zijn om toch mee te doen met deze actie. Martin en
zonen fietsten in 2018 € 14.000,– bij elkaar, het is toch een uitdaging het dit
jaar zo gezamenlijk te overtreffen. Stop ALVEESKLIERKANKER!!!
We rekenen op u!
Hartelijke groet,
Namens Gouwestem, Leendert Tanis
Namens FietsJeMans, Martin Mans

Beste vriend(in)
Martin Mans en zijn zoons, Mart en Jos, hebben in 2018 ruim € 14.000,– bij
elkaar gefietst voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Martin is meer
dan 40 jaar succesvol in de muziek en daarbij ook al meer dan 25 jaar
dirigent van CWM “De Gouwestem”. CWM “De Gouwestem” is een mannenkoor, bestaande uit meer dan 200 enthousiaste leden uit Waddinxveen en
omstreken. Ze geven regelmatig concerten in heel het land. In dit jubileumjaar
van Martin samen met “De Gouwestem” willen we iets extra’s brengen voor onze
medemensen. www.degouwestem.nl voor nog véél meer info.
De sportieve prestaties van Martin en zijn zoons hebben enkele leden van
Gouwestem geïnspireerd om aan te sluiten en in 2019 samen voor het
goede doel, het onderzoek naar alvleesklierkanker, te gaan fietsen, én andere
acties te ondernemen.
CWM “De Gouwestem” en FietsJeMans fietsen voor
onderzoek naar alvleeskanker
We willen onze fietstochten gaan koppelen aan een goed doel onder de
noemer FietsJeMans/Gouwestem
Wij als sportieve zangers en musici gaan fietsen voor baanbrekend onderzoek
naar alvleesklierkanker. Niet meer dan 5 % van de mensen waar deze
vreselijke ziekte geconstateerd wordt, is na 5 jaar nog in leven. Dagelijks
overlijden er in Nederland 10 mensen aan alvleesklierkanker. Prof. Dr. Casper
van Eijk van Erasmus MC doet al 25 jaar baanbrekend onderzoek. Via de site
van www.supportcasper.nl is zijn werk te volgen. En hieraan willen wij
gezamenlijk gráág een bijdrage leveren in 2019.
Fietsers en Sponsors gezocht
Gouwestem en FietsJeMans zijn op zoek naar sponsors en fietsers, en andere
mensen die mee willen doen. Iedereen is welkom om aan te sluiten, buren,
vrienden, kennissen. Mensen die dit doel en ook ons een warm hart toedragen.
Graag willen we voor elke kilometer die we in 2019 fietsen een bedrag bij
elkaar brengen voor dit geweldige doel. Fiets jij ook en wil je ook graag een
steentje bijdragen door ook kilometers te maken? Sluit je dan aan bij de

Fietsgroep FietsJeMans op STRAVA. Per 31 december 2019 publiceren wij (en
jij) de eindstand die de app/website registreert aan de sponsors en zij kunnen
dan in Januari 2020 het bedrag overmaken naar het goede doel op
rekeningnummer NL10RABO 0113 4491 35 t.n.v. Stichting
Inspire2livemusic
Onze vraag is even eenvoudig als dringend: DOE JE MEE?
Zo ja, stuur ons dan een berichtje via leendert.tanis@gmail.com met het bedrag
wat je per kilometer in 2019 wilt sponsoren, of sluit je aan bij onze STRAVAgroep en mail/app/tweet/Facebook dit verhaal naar jouw (potentiële)
sponsors. Het gaat om de afstand tussen 1 januari 2019 en 1 Januari 2020.
Inmiddels hebben we al zo’n 2000 kilometer afgelegd. Dat is een begin! Elke
cent is welkom. Elke 10 cent is welkom. Elke euro is welkom. Meer mag, en
minder mag ook natuurlijk. Doe mee als wat je kunt missen voor onze missie!

