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Beste donateurs en relaties,

Terugkijkend op 2013 betekent terugkijken 
op een goed jaar! De onderzoeken laten 
mooie, hoopvolle resultaten zien! Mede 
dankzij de steun die de onderzoekers 
krijgen van het Kankeronderzoekfonds 

Limburg, uw steun dus, blijft het mogelijk om keihard te werken 
aan een remedie, kunnen we onderzoeken wat de oorzaken van 
kanker zijn en onderzoeken hoe mensen die de ziekte hebben een 
zo goed mogelijk bestaan kunnen leiden. Donaties, úw donaties, 
blijven daarom onontbeerlijk! Maar de onderzoekers zijn niet 
alleen blij met geld, ook mensen die willen participeren in de 
onderzoeken, zijn van onschatbare waarde. Dr. Marjolein Smidt 
vertelt dit ook in deze nieuwsbrief. Op het moment dat mensen 
kwetsbaar en onzeker zijn over hun eigen toekomst, besluiten ze 
om mee te werken aan een onderzoek. Een onderzoek dat voor hen 
zelf wellicht weinig ‘oplevert’, maar heel veel kan betekenen voor 
toekomstige patiënten. Volkomen onzelfzuchtig dus. Maar voor ons, 
onderzoekers, zo belangrijk! 

Er wordt niet alleen hard gewerkt aan de onderzoeken! Er gebeurt 
nog veel meer! Zo waren wij verheugd over het mooie aantal 
bezoekers tijdens het symposium en blij dat het symposium door u 

zo goed werd gewaardeerd. Wij zien het als een mooie gelegenheid 
om u bij te praten, u voor te stellen aan de onderzoekers én om 
u de gelegenheid te bieden een van de laboratoria te bezoeken! 
Maar dat is niet de enige manier waarmee we contact met u willen 
onderhouden. Kijkt u ook eens op de vernieuwde website. Opvallend 
is het actieplatform; hier kunt u eventuele acties bekendmaken en 
sponsoren werven. In deze nieuwsbrief blikken we terug op een 
aantal geslaagde en gezellige evenementen! En leest u wat er de 
komende maanden allemaal op de agenda staat. Zo vindt er zondag 
6 april een benefiet matinee concert in de St. Janskerk (Maastricht) 
plaats en op zaterdag 17 mei een nieuw evenement Five4five. 
Samen lopen, rennen of fietsen in het Zuid-Limburgse landschap en 
onderwijl af en toe stoppen bij een van de vijf pleisterplaatsen. Dat 
belooft een manjefieke dag te worden. Iets voor u? Ieder van u kan 
daar aan meedoen. Maar nog mooier is het als u vrienden en familie 
uitnodigt om er een mooie dag van te maken. 

Dankzij een ieders inbreng, groot of klein, staat het Kanker-
onderzoekfonds Limburg steeds beter op de kaart. Wij vinden het fijn 
om u af en toe een kijkje in onze keuken te geven en zijn andersom 
zeer verheugd over de betrokkenheid van u bij onze activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 
Prof. dr. Gerard Bos
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Afgelopen jaar heeft Sevagram € 9.000,- opgehaald voor het Kan-
keronderzoekfonds Limburg. Dit bedrag is mede ingezameld door 
bewoners van Sevagram. Zij hebben als leuke dagactiviteit koeien 
beschilderd en hiervoor een donatie gedaan. Daarnaast heeft 
Sevagram een walkingdiner voor relaties georganiseerd. Tijdens 
deze feestelijke avond werden een koe en twee kalveren,  
beschilderd door artiesten van Pinkpop 2013, Lou Thissen en  
Ruben. L. Oppenheimer geveild door veilingmeesters Ramona Batta 
en Frits Spits. Wij danken iedereen, in het bijzonder Sevagram, 
hartelijk voor hun financiële bijdrage of belangeloze inzet. 

seVAgrAm doneert € 9.000

Voor de feestdagen hebben de 
Kiwani’s Maastricht Heuvelland 
dozen vol gesponsorde specu-
laaskoeken verkocht voor het 
Kankeronderzoekfonds Lim-
burg. Tijdens het symposium 
op 1 februari jl. overhandigde 
de heer Wim Knols Ellen van de 

Ven van het Kankeronderzoek-
fonds Limburg, een cheque ter 
waarde van € 4.000,-. 

Wij danken Kiwani’s Maastricht 
Heuvelland hartelijk voor alle 
inspanningen en de prachtige 
opbrengst!

kiwAni’s hAlen  € 4.000,- op met  
speculAAs- koekenVerkoop! mArion schmitz VAn seVAgrAm en ellen VAn de Ven VAn kAnkeronderzoekFonds limBurg
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pim tiddens heeft de ziekte kanker overwonnen. 
hij reist momenteel met zijn boot “nelly rose” de 
wereld over. in deze nieuwsbrief beschrijft hij hoe 
hij zijn ziekte en die van een vriend heeft beleefd. 

lees zijn columns terug op onze website 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl.

Mijn vrouw en ik reizen met onze zeilboot ‘Nelly Rose’ over de 
wereldzeeën. We zijn met pensioen en dankzij de succesvolle 
behandeling van mijn leukemie, inmiddels al weer bijna 14 
jaar geleden, mag ik er van uit gaan, dat ik de gemiddelde 
levensverwachting bij geboorte van 80,6 toch ga halen. Dat 
betekent, bij een pensionering op 60-jarige leeftijd, dat je 
jezelf ruim 20 jaar moet bezighouden. We zijn maar begon-
nen om een stevig stukje te gaan varen; dat is een verrijkende 
ervaring. Op www.nellyrose.nl kunt u een idee krijgen hoe dat 
allemaal gaat. 

We zijn eind vorig jaar, vlak voor kerst, met de boot aange-
komen in La Havana in Cuba. Nu ligt de boot in Cienfuegos 
in het midden van de zuidkust in een haven, en zijn wij naar 
Nederland gevlogen. Dat moeten we doen, omdat mijn bloed 
toch minstens tweemaal per jaar gecontroleerd moet worden. 
Het is natuurlijk ook een ideale reden om het contact met de 
kleinkinderen, de kinderen en familie en vrienden in stand te 
houden.

Je medische verleden is trouwens nooit echt helemaal weg. 
Als je ooit een keer een werkelijk ernstige ziekte achter de 
kiezen hebt, dan ben je nooit meer helemaal rustig ziek; 
althans, dat geldt voor mij. Ik heb vrijwel nooit hoofdpijn, maar 
als ik dat dan wel een keertje heb, dan vrees ik altijd even 
het ergste. Als ik last van mijn rug heb, dan denk ik meteen 
‘hernia’ en ga zo maar door. Over problemen met de darmen, 
die je onvermijdelijk op een reis als de onze af en toe mee-
maakt, zal ik het hier niet hebben, maar het is altijd makkelijk 
te denken dat het meer is dan er is. Als we dan ook weer naar 

een nieuw land gaan, dan zoeken we altijd hoe het met de 
gezondheidszorg is gesteld. De gidsen waar wij dan veelvuldig 
in lezen geven daar uitgebreid uitsluitsel over.

In Cuba komt dat op je af. Het land is bijzonder gefocust op de 
gezondheidszorg. Als je met de eigen boot in de eerste haven 
van het land aanlegt, komen er diverse instanties aan boord 
om te kijken of alles in orde is. Daar hoort ook een dokter bij, 
die meteen verteld waar hij spreekuur houdt en dat je daar 
gratis welkom bent. Hij vertelde vol trots, dat Cuba een arm 
land is, maar dat het opleidingsniveau en de gratis gezond-
heidszorg goed voor elkaar zijn. Ik ben daar vervolgens een 
beetje ingedoken. Cuba is arm en heeft een Bruto Nationaal 
Product per persoon van ruim $6000 per persoon. Dat is ruim 
meer dan de meest vergelijkbare eilanden Jamaica en de 
Dominicaanse Republiek en ruim tien keer meer dan Haïti. 

De Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) geeft statistieken uit met betrekking tot de uitgaven 
in de gezondheidszorg in relatie tot de nationale welvaart. Ik 
nuanceer wat ik nu ga zeggen graag met de opmerking dat 
de overtreffende trap van een leugen een statistiek is, maar 
statistieken kunnen je toch aan het denken zetten. De levens-
verwachting van een Amerikaan is bij geboorte 78,7 jaar. Die 
van een Cubaan volgens de eigen census 78,97, maar volgens 
het CIA World Factbook ‘slechts’ 78,05. Hoe je het ook wendt 
of keert, het ligt dicht bij elkaar. De uitgaven per capita aan 
gezondheidszorg in de VS bedragen echter $8.500 per inwoner 
(wereldgemiddelde $3.339), terwijl dat in Cuba net boven de 
$600 ligt. (Amerikanen geven 17,7% van het BNP uit aan ge-
zondheidszorg en liggen daarmee in die ranking met afstand 
op de eerste plaats ten opzichte van Nederland, dat met de 
uitgave van 11,9% op de tweede plaats genoteerd staat). 

Het uitgavenpatroon in de gezondheidszorg zal in Cuba heel 
erg anders liggen dan in de VS. Dat wordt alleen al veroor-
zaakt door de veel gezondere levenswijze van de Cubaan door 
het volledige gebrek aan luxe. Stress en overgewicht spelen 
ongetwijfeld een andere rol. Cubanen hebben geen auto 
en lopen en fietsen heel veel. Ze komen echt goed aan hun 
beweging. Je kunt – en hier begint het misbruik van de statis-
tiek – een gezond volk dus voor $600 per man tot hun 79e aan 
de praat houden. Voor een verwend volk heb je meer dan tien 
keer dat bedrag nodig. Daar ligt ergens een waarheid in be-
sloten. We geven teveel uit aan de gevolgen van vermijdbare 
kwalen, waardoor we beperkt worden bij de research naar 
de echte valse ziektes zoals kanker. Een deel van die kanker 
riskeer je door je levensstijl (roken), maar veel ervan verrast 
op het oog gezonde mensen en dan vaak ruim voordat ze in de 
buurt zijn van de 80,6. Het raakt mensen van alle leeftijden en 
daarom heb ik er zo’n hekel aan. 
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Traditiegetrouw doneert Innervate 
elk jaar een deel van het budget 
voor de kerst geschenken aan goede 
doelen. Voor het tweede achter-
eenvolgende jaar kozen zij voor het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. 
“Wij hebben bij Innervate van dichtbij 

meegemaakt welke impact deze 
ziekte kan hebben,” zegt Piet  
Muijtjens directeur van Innervate. 
“Als we een steentje kunnen  
bijdragen, dan doen we dat graag!”.  
Wij danken Innervate hartelijk voor 
hun donatie.

innerVAte doneert € 1.500,-

directie VAn innerVAte, huB mArtinussen, roger wygny en 
piet muijtjens oVer hAndigen de cheque AAn proF. dr. ir. mAtty 
weijenBerg en proF. dr. mAnon VAn engelAnd 



jaarlijks wordt er alleen al in nederland 
bij 13.000 vrouwen de diagnose borstkan-
ker gesteld. om de ziekte te behandelen 
hebben artsen verschillende opties. een 
operatie is in bijna alle gevallen nodig. 
Afhankelijk van het soort operatie, de 
afmeting van de tumor, de agressiviteit 
van de tumor en de aanwezigheid van 
uitzaaiingen in de lymfeklieren wordt ook 
radiotherapie (bestraling) en systeem-
therapie (hormonale therapie, immuno-
therapie of chemotherapie) gegeven. Al 
deze behandelingen zorgen ervoor dat de 
kwaadaardige cellen worden bestreden. 
tegelijkertijd zorgen deze behandelingen 
soms voor het ontstaan van langdurige 
klachten.

schildwachtklieroperatie mogelijk  
overbodig
De schildwachtklieroperatie – de opera-
tie waarbij onderzoek wordt gedaan naar 
uitzaaiingen in een enkele lymfeklier in 
de oksel – of het verwijderen van alle 
lymfeklieren in de oksel, kan zorgen voor 
levenslange klachten. Na een schild-
wachtklieroperatie blijkt dat 70% van de 
borstkankerpatiënten geen uitzaaiingen in 
de lymfeklieren heeft. De kans is echter 

wel aanwezig dat de vrouwen blijvende 
klachten overhouden aan deze operatie, 
zoals bijvoorbeeld een dikke arm door zo-
genaamd lymfoedeem. Andere, meer voor-
komende klachten zijn een stijve schouder 
of een veranderend gevoel in de bovenarm. 

eerste studie levert goede resultaten op
Onderzoekers in het Maastricht UMC+ heb-
ben een eerste kleine studie uitgevoerd om 
te onderzoeken of er niet op een andere 
manier onderzocht kan worden of er bij 
een patiënt sprake is van uitzaaiingen in de 
lymfeklieren. Zo hebben de onderzoekers 
bij 10 borstkankerpatiënten een MRI scan 
gemaakt van de lymfeklieren in de oksel. 
De patiënten kregen voorafgaand aan de 
MRI scan het contrastmiddel gadofosveset 
toegediend. Uit voorgaand onderzoek van 
prof. dr. Beets-Tan in klieren van darm-
kanker blijkt namelijk dat met dit contrast-
middel lymfeklieren goed kunnen worden 
afgebeeld. De resultaten van dit eerste on-
derzoek in borstkankerklieren bevestigen 
wederom dat deze gadofosveset MRI het 
mogelijk maakt om betrouwbare informa-
tie te verkrijgen over de aanwezigheid van 
uitzaaiingen in de lymfeklieren.

resultaat onderzoek heeft meteen  
gevolgen voor behandelmethode
Om meer bewijs te verzamelen dat een 
MRI scan inderdaad betrouwbaar genoeg 
is voor het opsporen van lymfeklieruit-
zaaiingen, willen de onderzoekers bij 150 
borstkankerpatiënten een MRI scan van 
de lymfeklieren maken. Als het onderzoek 
slaagt, dan zal dit meteen gevolgen hebben 
voor de behandeling van borstkankerpa-
tiënten. Als door middel van de MRI scan 
geen uitzaaiingen worden aangetoond, 
dan zal het niet meer nodig zijn om een 
schildwachtklieroperatie uit te voeren, 
waardoor de patiënt geen risico meer loopt 
om eerder genoemde klachten te krijgen. 
Ook maakt deze methode van onderzoek, 
reeds voordat aan een operatie begonnen 
wordt, duidelijk welke aanvullende behan-
delingen nodig zijn. Op deze wijze hopen 
onderzoekers te kunnen bijdragen aan een 
verbetering van de behandelmethoden en 
een verbetering van de kwaliteit van leven 
van borstkankerpatiënten, zowel op de 
korte als lange termijn.

“Ik ben geboren in Geleen, in Hulsberg 
opgegroeid en heb geneeskunde 
gestudeerd in Maastricht. Na mijn laatste 
co-schappen in Kenia, ben ik via Nijmegen 
en Rotterdam weer in Maastricht terecht 
gekomen. Ik houd heel erg veel van reizen, 
ik zou eigenlijk altijd op reis willen zijn… 
Ik ben getrouwd, mijn man is ook arts en 
we hebben drie heerlijke kinderen van 8, 6 
en 5 jaar. Ik werk fulltime en onderzoek is 
mijn hobby!

Het lijkt heel vaak dat wij, artsen en 
onderzoekers, kanker in de hoofdrol 
zetten. Maar ik denk dat het leven in 
de hoofdrol moet blijven staan en dat 
wij moeten proberen ons ‘gemorrel 
daaraan’ zo klein mogelijk te maken. 
Als we dat kunnen beperken middels 
één MRI, waarna we kunnen stellen 
‘zo staat u ervoor en dat heeft de 
volgende gevolgen…’, dan zou ik dat 

fantastisch vinden. Want als mensen 
met kanker iets erg vinden, dan is het 
de onzekerheid. Wat zou het daarom 
mooi zijn als we, over enige tijd bij 
duizenden borstkankerpatiënten geen 
okselklierdissectie (of okselkliertoilet) 
of schildwachtklieroperatie hoeven te 
verrichten. Dat scheelt bovendien ook ik 
weet niet hoeveel uur zorg en hersteltijd 
én tijd in de operatiekamer.

Ik werk samen met drie promovendi. Het 
goede aan dit team is, dat we heel comple-
mentair zijn. Ik vind het heel bijzonder dat 
ik dat soort bijzondere mensen bij me heb. 

Wij vallen mensen lastig in een van de 
moeilijkste tijden van hun leven. Wij 
vragen niet zo maar aan vrijwilligers of ze 
willen meedoen, wij stellen onze vraag aan 
borstkankerpatiënten. En ze doen mee. 
Deze mensen zijn volledig onzelfzuchtig. 

wie is… onderzoeker mArjolein smidt

uitzAAiing VAn BorstkAnker in lymFeklieren opsporen  
met een mri scAn

in het maastricht umc+ werken veel mensen die op de een of andere manier betrokken 
zijn bij kankeronderzoek. deze keer stellen we aan u voor dr. marjolein smidt, oncologisch 
chirurg en betrokken bij het onderzoek of en hoe uitzaaiing van borstkanker in lymfeklie-
ren kan worden opgespoord met een mri scan

Dat vertel ik ze ook ‘als u meedoet, dan 
hebt u daar zelf geen profijt van, maar ik 
hoop dat we over een jaar tegen iemand 
kunnen zeggen ‘de scan is goed, u hoeft 
geen operatie.’ Dat is heel bijzonder hoor! 
Over niet al te lange tijd kan dit onderzoek 
echt al tot andere behandelmethoden 
leiden. Dat is wereldwijd de grootste stap 
voorwaarts. 

Het is een hoopvol vak, want we kunnen 
heel veel stappen vooruit maken. 
Misschien is dat ook wel wat ik er zo 
interessant aan vind. Er is heel veel nog te 
halen!”
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Jan Hol is een drukbezet man. Naast 
zijn werkzaamheden voor Holbox en 
Navenant is hij gouverneur van Rotary én 
organisator van het jaarlijkse Asperge-
weekend. “Wij hebben in het verleden 
het revalidatieprogramma Herstel & 
Balans opgezet samen met Joop en Nel-
lie Boekhorst.” (Dit groepsprogramma 
biedt mensen met kanker lichaamstrai-
ning en psycho-educatie) “Door hieraan 
mee te doen wordt de levensverwachting 
bijna verdubbeld. Er zijn inmiddels 63 
centra in Nederland. Deelname wordt 
vergoed door de ziektekostenverzeke-
raars. Maar dat was voorheen niet het 
geval. Wij haalden tussen de 
€ 100.000,- € 150.000,- op om mensen 
te kunnen laten meedoen. En nou ja, 
dit is opgemerkt door de mensen van 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Toen 
het project gereed was, was ik op zoek 
naar een nieuw project. Prof.dr. Gerard 
Bos, heeft contact met mij gezocht en 
sindsdien steun ik het Kankeronderzoek-

fonds Limburg en ‘de Killercells’ in het 
bijzonder. Binnen de familie hebben we 
ook te maken gehad met kanker. En als 
je ermee geconfronteerd wordt, dan pakt 
je dat en als je de mogelijkheden en de 
middelen hebt om er wat voor te doen, 
dan doe je dat. 

Het is topsport op dit moment! Rotary is 
gekoppeld aan mijn ambassadeurschap 
van het Kankeronderzoekfonds Limburg. 
Er komen namelijk ook veel mensen van 
Rotary naar het jaarlijkse Aspergedi-
ner. Een percentage van de opbrengst 
gaat naar Rotary Leudal en een ander 
percentage gaat naar Kankeronderzoek-
fonds Limburg. Als gouverneur help ik 
ook andere clubs met fundraising en 
vermeld ik nadrukkelijk ‘de Killercells’. 
Er zijn al meerdere Rotaryclubs die hier 
ook fondsen voor werven. Daarnaast ben 
ik ook lid van de Kankeronderzoekfonds 
Limburg Business Vrienden en bezoek 
ik regelmatig bijeenkomsten van de 
Business Vrienden. Dat vind ik altijd erg 
plezierig. Er zijn ook Business Vrien-
den die meedoen aan de Asperge-rally. 
Iedereen is erg betrokken.

Het aspergeweekend is op 10 en 11 mei. 
Voor de Asperge-rally hebben we nu al 
30 inschrijvingen. Dus dat wordt, weten 
we nu al, een groot succes. We krijgen 
ook al inschrijvingen binnen voor Asper-
gediner. Samen met restaurant ‘Da Vinci’ 
bieden we uiteraard kwaliteit. De veiling 
tijdens het Aspergediner geeft voor de 
opbrengst de doorslaggevende factor. 

Dan merk je het enthousiasme van de 
mensen. Het inbrengen van de veiling-
stukken is geen probleem. Het verbaast 
me elke keer hoe betrokken de mensen 
zijn. Tien, twaalf kavels heb ik nu al bin-
nen! Als we iets kunnen omarmen, dan 
pakken we het op. Margo Reuten en Pe-
tro Kools van ‘Da Vinci hebben dezelfde 
mentaliteit. Zonder ‘Da Vinci’ zou het 
nooit zo´n groot succes zijn geworden. 
We hopen dit jaar minimaal € 75.000,- te 
kunnen doneren. Dat is een fors bedrag. 
Margo riep laatst: ‘volgend jaar halen we 
€ 100.000,- op’! Margo en Petro dragen 
heel veel bij. Heel bijzonder. Mede daar-
door functioneert het ook zo perfect. 

De samenwerking met Kankeronder-
zoekfonds Limburg vind ik erg prettig, 
daar ben ik zeer tevreden over. Het 
Aspergeweekend wordt heel goed gepro-
moot door Prof.dr. Gerard Bos en Ellen 
van de Ven van het Kankeronderzoek-
fonds. Het fonds is duidelijk verbonden 
met Limburg, het hoort bij elkaar. We 
merken ook bij Navenant een hele sterke 
betrokkenheid binnen de provincie. 

De onderzoekers van het Killercel pro-
ject heb ik al een aantal keren ontmoet. 
Ze zijn zeer gedreven. Dat bindt. Daarom 
gaan we er ook mee door. Want klaar 
zijn we helaas nooit. Er wordt van allerlei 
kanten aan me getrokken, maar ik wil 
mijn aandacht niet versnipperen over 
meerdere doelen. Dat levert volgens mij 
ook minder op.”

Strijd op zaterdag 10 mei mee om de 
felbegeerde eretitel in de oldtimerrally, 
een race mee kriskras langs de Limburgse 
aspergevelden en sluit dit bijzondere 
weekend af met het Groot Limburgs 
Aspergediner in Restaurant ´Da Vinci´, 
waar topkok Margo Reuten de bezoekers 
zal verwennen met de meest exquise 
aspergegerechten! En waar ook dit 
jaar weer prachtige stukken worden 
geveild. De opbrengst van deze veiling zal 
onder andere ten goede komen van het 
Kankeronderzoekfonds Limburg en het  
onderzoek naar killercellen in het bijzonder!

Voor meer informatie kijk op 
www.navenant.nl of stuur een e-mail 
naar info@navenant.nl.

Als ik iets omArmen kAn, dAn pAk ik het gelijk op
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Het Navenant Aspergeweekend vindt plaats op 10 en 11 mei 2014. 

Voorafgaand aan het culinaire hoogtepunt op zondag 11 mei, het Groot Limburgs 

Aspergediner, wordt op zaterdag 10 mei de tweede editie van de Aspergerally verreden. 

U kunt deelnemen aan één van de afzonderlijke evenementen of kiezen voor de combinatie.

Beleef het Groot 
Limburgs Aspergediner!

10 en 11 mei 2014 

 ZONDAG 11 MEI 2014

  
 GROOT LIMBURGS 

 ASPERGEDINER

12.00 uur  Ontvangst met champagne,  

verzorgd door Moët & Chandon.

13.00 uur  Welkomstwoord door Jan Hol en voorzitter  

Paul van de Boel jr. van Rotary Leudal.

13.15 uur  Genieten van amuses.

14.00 uur  Aanvang Aspergediner, samengesteld en  

verzorgd door Margo Reuten en haar brigade.

17.00 uur  Start veiling van zeer bijzondere  

en verrassende stukken.

18.00 uur  Bekendmaking opbrengst en  

afsluiting op Limburgse wijze.

 ZATERDAG 10 MEI 2014

 
 ASPERGERALLY

10.00 uur   Ontvangst met koffie en vlaai  

bij Hostellerie de Hamert.

11.00 uur   Start van de exclusieve Aspergerally.

±18.00 uur  Aankomst in Maasbracht.  

U kunt uw auto parkeren op een  

gereserveerde parkeerplaats.

19.00 uur  Een smaakvol walking dinner bij Restaurant 

Da Vinci. Diegenen die de overnachting 

bijboeken, worden na afloop met een 

pendelbus naar Hotel Oolderhof gebracht. 

Zondag na het ontbijt, om 10.00 uur,  

staat de bus klaar om u weer naar uw  

auto te brengen. Mocht u op zondag ook 

willen deelnemen aan het Aspergediner, 

dan staat de pendelbus om 11.30 uur klaar 

om u naar Restaurant Da Vinci te brengen.

HOSTELLERIE DE HAMERT
Hamert 2
5856 CL Wellerlooi

RESTAURANT DA VINCI
Havenstraat 27
6051 CS Maasbracht

HOTEL OOLDERHOF
Broekstraat 35
6049 CJ Herten - Roermond

IMPRESSIE 2013

Groot LimburgsAspergediner
10-11 mei 2014

FoundationClub Leudal
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Beleef het Groot 
Limburgs Aspergediner!

10 en 11 mei 2014 

 ZONDAG 11 MEI 2014

  
 GROOT LIMBURGS 

 ASPERGEDINER

12.00 uur  Ontvangst met champagne,  

verzorgd door Moët & Chandon.

13.00 uur  Welkomstwoord door Jan Hol en voorzitter  

Paul van de Boel jr. van Rotary Leudal.

13.15 uur  Genieten van amuses.

14.00 uur  Aanvang Aspergediner, samengesteld en  

verzorgd door Margo Reuten en haar brigade.

17.00 uur  Start veiling van zeer bijzondere  

en verrassende stukken.

18.00 uur  Bekendmaking opbrengst en  

afsluiting op Limburgse wijze.

 ZATERDAG 10 MEI 2014

 
 ASPERGERALLY

10.00 uur   Ontvangst met koffie en vlaai  

bij Hostellerie de Hamert.

11.00 uur   Start van de exclusieve Aspergerally.

±18.00 uur  Aankomst in Maasbracht.  

U kunt uw auto parkeren op een  

gereserveerde parkeerplaats.

19.00 uur  Een smaakvol walking dinner bij Restaurant 

Da Vinci. Diegenen die de overnachting 

bijboeken, worden na afloop met een 

pendelbus naar Hotel Oolderhof gebracht. 

Zondag na het ontbijt, om 10.00 uur,  

staat de bus klaar om u weer naar uw  

auto te brengen. Mocht u op zondag ook 

willen deelnemen aan het Aspergediner, 

dan staat de pendelbus om 11.30 uur klaar 

om u naar Restaurant Da Vinci te brengen.

HOSTELLERIE DE HAMERT
Hamert 2
5856 CL Wellerlooi

RESTAURANT DA VINCI
Havenstraat 27
6051 CS Maasbracht

HOTEL OOLDERHOF
Broekstraat 35
6049 CJ Herten - Roermond

GROOT LIMBURGS ASPERGEDINER

ASPERGERALLY

Groot LimburgsAspergediner
10-11 mei 2014

FoundationClub Leudal

heerlijk genieten tijdens het Aspergeweekend!



 

Colofon
De Kankeronderzoekfonds 
Limburg Business Vrienden is 
een businessclub voor onder-
nemers die naast het netwerken 
extra fi nanciële middelen en 
fondsen werft voor medisch 
wetenschappelijk kankeron-
derzoek dat plaatsvindt in het 
Maastricht UMC+. Deze bunde-
ling van krachten vergroot de 
kans op een effectieve strijd 
tegen kanker. Giften komen 
direct ten goede aan onderzoek 
naar nieuwe behandelmethoden 
en zorg voor kankerpatiënten in 
Limburg. 

Meer informatie vindt u op: 
www.vriendenkl.nl of of 
stel uw vraag via e-mail 
info@vriendenkl.nl

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kanker
onderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden

Agenda 
Business 
Vrienden
di 8 April 
NETWERKBIJEENKOMST
zA 17 mei 
FIVE4FIVE
Vr 13 juni 
DOHMEN OTTEN 
GOLF TOERNOOI
zA 6 septemBer
TOUR DE MESTREECH
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Op zaterdag 17 mei a.s. organiseren de Business 
Vrienden een mooie, sportieve prestatietocht in 
de gemeente Eijsden-Margraten. Loop, fi ets of 
wandel mee met familie, vrienden of collega’s 

langs Sint Geertruid, Banholt, Noorbeek/Bergenhuizen en Mheer 
en draag op deze manier een steentje bij aan het goede doel. 
Fietsers kunnen, individueel of in teamverband, vijf rondjes van 
12,5 kilometer fi etsen over een parcour met stijgingspercen-
tages van 6 tot 15%; dit levert een gemiddeld hoogteverschil 
op van een stevige col in de Alpen! De runners en wandelaars 

rennen of lopen, in teams van 5 personen, een rondje in tegen-
gestelde richting. Langs het parcours zijn vijf pleisterplaatsen, 
waar wordt gezorgd voor muziek, versnaperingen en 
gezellig heid. 

Op www.fi ve4fi ve.nl vindt 
u alle informatie. 
U kunt ook contact opnemen 
met info@fi ve4fi ve.nl.

lA Butte AuX Bois doneert € 6.500,- 

Op 11 januari jl. vond het 3e Wiener Neujahr Gala plaats 
in de Relais & Châteaux - Hostellerie la Butte aux Bois 
te Lanaken. Marjon Lambriks, Martin Hurkens & Janine 
Kitzen brachten voor 150 gasten de mooiste liederen 
uit Wenen ten gehore.  Het Kankeronderzoekfonds 
Limburg mocht een mooie  cheque van € 6.500,- in 
ontvangst nemen. Wij danken La Butte aux Bois voor 
deze bijzondere avond.

Op dinsdag 29 oktober jl. vond 
in het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum+ (azM) een 
netwerkbijeenkomst van het 
Kankeronderzoekfonds Limburg 
Business Vrienden plaats. Na het 

welkomstwoord van voorzitter Frans Dullens, begon de avond 
met een presentatie van dr.  Marjolein Smidt en dr. Robert-
Jan Schipper, over de mogelijkheid om met een MRI scan 
uitzaaiingen bij borstkanker op te sporen. Na deze presentatie 
gaven dr. Robert-Jan Schipper en dr. Marc Lobbes een 
rondleiding, waarbij ze aanwezigen meer vertelden over de 

werking van de MRI scan. De avond werd afgesloten met een 
heerlijk buffet verzorgd door de Facilitaire Dienst van het 
Maastricht UMC+. Tijdens dit buffet werden de nieuwe Business 
Vrienden verwelkomd door Frans Dullen. Zij kregen allen een 
beeldje als blijk van waardering, en werden de aanwezige “niet 
vrienden” opgeroepen om Business Vriend te worden. Wij 
danken alle gasten voor hun komst!

de eerstvolgende netwerkbijeenkomst van de kanker-
onderzoekfonds limburg Business  Vrienden vindt plaats 
op dinsdag 8 april van 17.30 tot 21.00 uur. U kunt zich 
aanmelden via info@vriendenkl.nl of kijk op www.vriendenkl.nl.

rAlly tour de mestreech 6 septemBer

Op zaterdag 6 september a.s. vindt voor de vierde keer de rally Tour de Mestreech plaats. Een 
exclusieve  rally die ‘s morgens in de omgeving van Maastricht van start gaat en de deelnemers 

een schitterende tocht biedt door het prachtige Limburgse 
heuvellandschap. Zie voor meer informatie www.tourdemestreech.
nl. Afgelopen jaar ging de opbrengst van de tour naar twee goede 
doelen: Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg en de Stichting 
ALS. De twee doelen kregen samen een prachtige  cheque van 
€ 35.000,- overhandigd. We danken de organisatie van de Tour de 
Mestreech  hartelijk en wensen hun een succesvolle vierde editie.

Heeft u verleden jaar ook zo genoten tijdens 
het Golftoernooi van Dohmen & Otten Vermo-
gensbeheer? Dan noteer vrijdag 13 juni a.s. in 
uw agenda en maak gebruik van deze mooie 
gelegenheid om uw relaties in een sportieve 
omgeving te ontmoeten, te netwerken én het 
Kankeronderzoekfonds Limburg Business 
Vrienden een warm hart toe te dragen. Bedrijven 

en individuele deelnemers kunnen, op 
individuele basis of in eigen gereserveerde 
fl ights, deelnemen aan de golfdag. 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact 
op met de heer Jan Willem Werker, Dohmen 
& Otten Vermogensbeheer, tel: 043-3285194, 
j.werker@dohmen-otten.nl.

golFtoernooi dohmen & otten 13 juni

succesVolle Bijeenkomst kAnkeronderzoekFonds 
limBurg Business Vrienden

loop, Fiets oF wAndel mee op 17 mei Voor het goede doel

U kunt ook contact opnemen 
met info@fi ve4fi ve.nl.

en individuele deelnemers kunnen, op 
individuele basis of in eigen gereserveerde 



Indien u onze nieuwsbrief niet op prijs stelt, kunt u  
dit doorgeven per post aan Kankeronderzoekfonds  
Limburg, Antwoordnummer 1006, 6200 VB Maastricht of  
per e-mail aan info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

AAn dit nummer  
werkten mee:
Prof. dr. Gerard Bos
dr. Marjolein Smidt
Ellen van de Ven

Babette Frank
Marcel Bourgonje
Pim Tiddens
Joyce Larue
Gitta Orbons
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AgendA
14-23 mAArt 
teFAF
zo 6 April
BeneFiet mAtinee 
concert rotAry 
wo 23 April  
peel pArels
Vr 10 - zA 11 mei
Asperge weekend

in de  
ziekenhuishAl 

VAn het  
mAAstricht umc+

week 12
17-03/21-03

week 17 
21-04/25-04 

week 21
19-05/23-05

week 24 
09-06/13-06

week 28 
07-07/11-07

week 34 
18-08/22-08

week 39 
2-09/26-09

strAAt-
werVing
 

‘tAlent Fights cAncer’ leVert € 415,99 op!
Op 23 februari jl. vond in het Gulpener Bierhuys ‘Talent Fights Cancer’ plaats. Tijdens dit 
evenement, dat voor het 2e jaar werd georganiseerd door Anne-Marie & André Köppen en 
ambassadrice Dyanne Sleijpen, konden kinderen hun talent te showen; zo werd er werd gezongen 
en werden er verschillende instrumenten bespeeld. Daarnaast werden er overheerlijke cupcakes, 
brownies, stukjes linzengebak en verse erwtensoep verkocht door vrijwilligers en sponsoren 
en gingen leerlingen van het Sophianum in Gulpen met collectebussen op pad. Dit fantastische 
initiatief leverde het mooie bedrag van € 415,99 op! 

Wij danken de organisatie hartelijk voor hun bijdrage.

Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking  van Health Foundation Limburg,  
Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Partner KWF Kanker bestrijding heeft het  
CBF-Keur voor goede doelen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

coloFon

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds 
Limburg?  Neem dan contact op met Babette 
Frank via het telefoonnummer hiernaast.

contActgegeVens:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: 
Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht 
+31 (0)43 407 73 63
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl 
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
IBAN: NL06INGB0005043912

kent u Andere  
mensen die  

geïnteresseerd  
zijn in ons nieuws? 

stuur de nieuws-
BrieF dAn gerust 

door!

lezing: “Voeding, trends en tijdgeest!”
Op woensdag 23 april a.s. organiseert Lionsclub Venray Peelparel een 
interessante lezing in de schouwburg van Venray. Anneke Ammerlaan en 
Lizet Kruijff zullen de bezoekers informeren over voeding, onze culinaire 
geschiedenis en de huidige trends, zoals bijvoorbeeld ‘de vergeten groenten’ 
en de superfoods. De opbrengst van avond komt ten goede aan het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Kaarten kosten € 17,50 en zijn te bestellen 
via info@lcvenraypeelparel.nl. Meer info leest u op www.lcvenraypeelparel.nl.

Op 1 februari jl. vond in het MECC te Maastricht 
het symposium van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg plaats. Dr. Geerard Beets, directeur van 
het Oncologiecentrum, informeerde de bezoekers 
over de resultaten van de onderzoeken en hoe 
waardevol de bijdrage van het Kankeronder-
zoekfonds Limburg, en dus uw donatie, is voor 
het kankeronderzoek in Limburg. Vervolgens gaf 
prof. dr. Matty Weijenberg een presentatie over 
de EnCoRe-studie en beantwoordde zij een aantal 
vragen uit de zaal. De bijeenkomst in het MECC 
werd afgesloten door Tania Bongers. Tijdens een 
interview vertelde zij de aanwezigen over haar 

ervaringen met de ziekte en hoe zij en haar des-
tijds ongeboren kind de ziekte hebben overleefd 
en overwonnen. Dit bijzondere verhaal heeft zij 
beschreven in haar boek ‘De dag dat ik doodging: 
de strijd van een moeder voor haar ongeboren 
kind’. Na afloop van de bijeenkomst werden de 
bezoekers door het onderzoeksteam van prof. 
dr. Weijenberg rondgeleid in het laboratorium 
en was er gelegenheid om de open dag van het 
Maastricht UMC+ te bezoeken. Het was een zeer 
geslaagde ochtend, die zo blijkt uit de enquête, 
ook door de bezoekers bijzonder werd gewaar-
deerd. 

terugBlik symposium 
kAnkeronderzoekFonds limBurg


