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Sale…2 Euro voorraadverkoop! Bestel nu!
Vanuit de stichting zijn wij bezig met een grote voorjaarsschoonmaak. Uiteenlopende
artikelen bieden wij nu zeer voordelig aan. Interesse in enkele verschillende T-shirts,
shirts,
polo’s, vesten, tassen, caps, bierviltjes, polsbandjes, ballonnen en of lieveheersbeestjes
speldjes voor € 2,- per stuk. Wees er snel bij… Op is op!
Bestellen kan via: http://www.moed.nl/shop/
d.nl/shop/

Veiling skyboxplaatsen voor de voetbalwedstrijd: Vitesse / Sc Heerenveen
De voetbalwedstrijd Vitesse - Sc Heerenveen op zaterdag 12 maart a.s. staat in het
teken van MOED. Oftewel, zorgen voor meer MOED in onze eigen leefomgeving.
Wij hopen dat de gasten met het hoogste bod getuige kunnen zijn van een
enerverende wedstrijd. Initiatiefnemers van de actie zijn OHRA en de voetballers van
Sc Heerenveen en Vitesse.
Bied nu op een skyboxstoel: http://www.vitesse.nl/veilingen

Sms Vitesse naar 4333 en win een gesigneerd Vitesse spelersshirt
Sms Vitesse naar 4333, doneer hiermee eenmalig € 2,- en maak kans op een
gesigneerd Vitesse spelersshirt. [Actie loopt tot 13 maart 2011]

Gratis digitaal aanbod spreekbeurt en lespakketten
Op zoek naar meer informatie voor het houden van een spreekbeurt of aanvullende
informatie [lespakket] over pesten, geweld en de risico’s van wapenbezit onder
jongeren?
Dit kan via: http://www.moed.nl/kinderen/spreekbeurt/ en
http://www.moed.nl/kinderen/kids_tegen_geweld/informatie_over_kids_tegen_geweld/
http://www.moed.nl/kinderen/kids_tegen_geweld/informatie_over_kids_tegen_geweld/

Drakenboot Race Lelystad in teken van MOED
Serviceclub ronde Tafel [168] Lelystad organiseert op 25 juni 2011 de Drakenboot Race
Lelystad. Hebt u de MOED om hier een bijdrage aan te leveren?
Op een toplocatie zult u met een team, onder zeer grote publieke belangstelling,
strijden om de felbegeerde wisseltrofee. Hiermee is uw bedrijf in sportief opzicht
in beeld door deelname en/of door sponsoring. Met uw deelname ondersteunt u
financieel de doelstellingen en activiteiten van de stichting.
Deelname aan dit unieke evenement is mogelijk. Zie: http://www.rt168.nl/

Bestel een STOP lieveheersbeestje verkeersbord
Het lieveheersbeestje STOP verkeersbord is op vele locaties inzetbaar.
Op schoolpleinen of bij uitgaansgebieden. Bij parken, winkelgebieden, stadions of bij
sportvereniging. Met het plaatsen van het STOP bord geeft u een positief signaal af
dat agressie en geweld
eweld nooit een optie mag zijn. Ook een STOP bord inzetten als
zichtbaar signaal?
Voor bestellen, zie: http://www.moed.nl/shop/stop-verkeersbord/
http://www.moed.nl/shop/stop

Steun de stichting financieel
Het financieel steunen van de stichting kan op verschillende manieren:
. Sms Moed naar 4333 en doneer eenmalig € 2,. Bel: 0900 – 8889 en doneer eenmalig € 1,. Bezoek de donatiepagina van de stichting.
Zie: http://www.moed.nl/donateurs/
ttp://www.moed.nl/donateurs/

Voorlichtingsfilm SCHERP!
In samenwerking met Politie Amsterdam-Amstelland
Amsterdam Amstelland en Bosch Film hebben wij mede
een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de voorlichtingsfilm SCHERP voor het
middelbaar onderwijs. In de voorlichtingsfilm laten we zien hoe eenvoudig jongeren
denken over wapens, maar ook hoe ernstig het mis kan gaan. De première van
SCHERP vindt plaats op donderdag 10 maart a.s. in Amsterdam. Dit in het bijzijn van
Amsterdamse scholen uit het middelbaar onderwijs en o.a. burgemeester
E. van der Laan, korpschef B. Welten en hoofdofficier van Justitie, de heer H. Bolhaar
van Amsterdam. De stichting is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het
bijhorende lespakket van de voorlichtingsfilm SCHERP.

Samen verder?
Gezocht: Ondernemers en bedrijven die mogelijkheden zien projecten van de stichting
mede te financieren en aan willen uitdragen. Voor aanvullende informatie over de
aanwezige kansen voor samenwerking en ondersteuning kunt u contact opnemen
opnemen met
Bart Wisbrun, e-mail bart@moed.nl of mobiel: 06 54 76 70 60.

Nieuw voor scholen: Lieveheersbeestje luizencape
In samenwerking met Jens BV is het mogelijk dat scholen nu een leuk en fris
lieveheersbeestje luizencape kunnen bestellen. De luizencape is een nylon hoes en kan
gemakkelijk over ieders jas aangebracht worden. De cape is voorzien van een
trekkoord, een naamkaartje, twee zakken voor het opbergen van handschoenen e.d.
Scholen kunnen de luizencape bestellen via info@luizencape.nl
Kosten zijn € 3,50 [1-50
50 stuks]. Een gedeelte van de verkoop is t.g.v. de stichting.

Tags MOED
AkzoNobel en de stichting hebben het afgelopen jaar het
het project Tags Moed tot stand
gebracht. In samenwerking met alle middelbare scholen en leerlingen van de gemeente
Teylingen zijn er door de stichting op scholen workshops gehouden en hebben de
leerlingen Tags [tekeningen] gemaakt als uitdrukking. Vier ontwerpen
ontw
worden door
leerlingen en medewerkers van AkzoNobel op buitenmuren in de gemeente Teylingen
als positieve boodschap vereeuwigd en voor iedereen zichtbaar gemaakt. In
Jeugddetentiecentrum Teylingereind heeft op woensdag 19 januari de eerste onthulling
al plaatsgevonden.
Zie ook: http://www.moed.nl/lstzg/vrienden/

