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De ALS Ice bucket challenge heeft niet 
alleen veel geld opgeleverd voor de 
Stichting ALS, maar mensen ook bewuster 
gemaakt van het feit dat onderzoekers 
afhankelijk zijn van donaties om 
baanbrekend onderzoek te kunnen doen. 
Te kunnen blijven doen! 

Het killercelproject, waarbij gepoogd wordt om killercellen van 
gezonde donoren actief te laten zijn tegen kanker, wordt door 
vele enthousiaste mensen volop gesteund. Zo kunnen we dankzij 
steun van het Aspergediner sinds kort gebruik maken van een 
“broedstoof” die ons hopelijk voldoende van deze killercellen 
oplevert. 

Een andere fantastische actie komt van de gezamenlijke 
Maastrichtse Rotaryclubs; zij hebben het kunstkoffer project voor 
killercellen geïntroduceerd. Staat u op het vliegveld ook vaak lang 
bij de bagageband te kijken welke koffer nu ook alweer van u is, 
dan is dit absoluut een mooie oplossing. 

Dankbaar zijn wij overigens voor alle andere donaties die het 
Kankeronderzoekfonds Limburg de afgelopen maanden mocht 
ontvangen. De lezing van de Lionsclub Venray Peelparel, 
de opening van International Golf MaastrichtLanaken, de 
koffiemiddag bij ’t Haantje op de Markt in Maastricht die al 
voor de 3de maal werd georganiseerd door mijn collega’s van 
het Maastricht UMC+ oncologiecentrum, het Dohmen Otten 
Golftoernooi en Five4Five georganiseerd door de Business 
Vrienden waren hele mooie acties. Allemaal leverden ze 
waardevolle donaties op en werden ze georganiseerd door 
mensen die ons doel een warm hart toe dragen en weten hoe 
ongelooflijk veel geld gemoeid is met kankeronderzoek. 

Wilt u ook iets organiseren? 
Kijk dan op www.kankeronderzoekfondslimburg.nl en zie of het 
actie platform u hierbij op enigerlei wijze kan ondersteunen. 
Rest mij om u een heel goede nazomer toe te wensen. 

Met hartelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos
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De lezing ‘Voeding, trends & tijdgeest’ georganiseerd door  
Lionsclub Venray Peelparel heeft een bedrag opgeleverd van  
€ 8.750,- ten gunste van de EnCoRe-studie.  
 
Voor de vierde maal organiseerde Lionsclub Venray Peelparel  
een lezing, waarbij dit jaar zo’n 400 dames in de schouwburg van  
Venlo aanwezig waren. Dit jaar was het thema ‘Voeding, trends en 
tijdgeest’. 

Aan de hand van een groot aantal schilderijen – van de middel
eeuwen tot aan de moderne tijd vertelde historica Lizet Kruyff de 
geschiedenis van onze eetcultuur. Daarna gaf foodwatcher Anneke 
Ammerlaan een blik in de toekomst en leerde zij het publiek welke 
foodtrends we kunnen verwachten en wat smaak van de toekomst 
zal gaan worden. 

De opbrengst van deze avond werd volledig gedoneerd aan de 
EnCoRestudie, een van de vier projecten die door Kankeronder
zoekfonds Limburg worden ondersteund. Professor Dr. Ir. Matty 
Weijenberg informeerde aan het begin van de avond de aanwezigen 
over de stand van zaken van de EnCoRestudie en mocht aan  
het einde van de avond een cheque ter waarde van € 8.750, in 
ontvangst nemen. 

LIONSCLUB VENRAY PEELPAREL BIEDT CHEQUE AAN VAN € 8.750,- 

Jamara Buytendijk, voorzitter van Lionsclub  
Venray Peelparel, overhandigde de cheque aan  
Prof. dr. ir. Matty Weijenberg (onderzoeker) en  
Ellen van de Ven van het Kankeronderzoeksfonds 
Limburg.
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KILLERCELLEN TEGEN KANKER
Het immuunsysteem is het verdedigingsmechanisme dat 
ons lichaam beschermt tegen ziekteverwekkers zoals bac-
teriën en virussen. Cellen van het immuunsysteem komen 
in actie, nadat ze lichaamsvreemde delen van de indringers 
hebben herkend. Dat is mogelijk doordat een indringer of 
zieke cel, zoals een kankercel, een aantal andere moleculen 
heeft dan een gezonde cel.

Ons immuunsysteem bestaat uit verschillende soorten cel
len, waaronder de zogenaamde aangeboren killercellen. Een 
belangrijke functie van deze killercellen is het aanpakken 
van kankercellen. Een killercel die een kankercel herkent, 
wordt actief en laat toxische stoffen los die er voor zorgen 
dat de kankercel dood gaat. In het onderzoek ‘killercellen  
tegen kanker’, dat wordt uitgevoerd onder leiding van  
dr. Lotte Wieten, prof. dr. Gerard Bos, dr. Michel van Gelder 
en dr. Wilfred Germeraad, wordt gebruik gemaakt van de 
natuurlijke functie van killercellen om een nieuwe behan
delmethode voor kanker te ontwikkelen. Omdat een killer
cel een zieke cel van een gezonde cel kan onderscheiden, 
worden alleen kankercellen aangepakt en zal de behandeling 
naar verwachting weinig bijwerkingen hebben. 
 
Dat men in de zorg overigens zorgvuldig moet zijn met de 
keuze van termen, blijkt bij de term ‘killercellen’. Deze term 
had bij een patiënte een heel nare bijsmaak: “sta je vlak voor 
de dood en kiezen jullie ook nog zo een naam voor deze cel
len!”. ‘Killercellen’ is niet bedacht door het onderzoeksteam 
van het Maastricht UMC+, maar de cellen heten al zo sinds 
hun ontdekking, halverwege de vorige eeuw. 

Donor killercellen 
Helaas weten veel kankercellen killercellen te omzeilen, 
doordat ze hebben geleerd hoe ze het eigen immuunsysteem, 
en dus ook de lichaamseigen killercellen, kunnen misleiden. 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van killercellen 
die afkomstig zijn van een donor, hier kunnen kankercel
len namelijk nauwelijks aan ‘ontsnappen’ Eerder onderzoek 
toont aan dat via deze methode muizen met borstkanker of 
de ziekte van Kahler genezen kunnen worden.

Beter weerbaar maken van killercellen 
Een manier waarop kankercellen aan het immuunsysteem 
kunnen ontsnappen is door een omgeving te creëren waarin 
de killercellen niet meer goed functioneren. In het onderzoek 
wordt nader bestudeerd welke omgevingsfactoren een rem
mend effect op killercellen hebben en hoe killercellen beter 
weerbaar gemaakt kunnen worden tegen deze remmende 
omgevingsfactoren, zodat de behandelmethode een beter 
effect heeft .

Vermeerderen van killercellen 
Omdat er voor de behandeling van elke patiënt heel veel 
killercellen nodig zijn, wordt onderzocht op welke manier kil
lercellen vermeerderd kunnen worden in het laboratorium. 
Daarnaast wordt gekeken of killercellen in het laboratorium 
zodanig bewerkt kunnen worden dat ze actiever worden en 
optimaal ‘uitgerust’ zijn om kankercellen te doden. Deze 
bewerkte donor killercellen kunnen vervolgens middels een 
injectie of een infuus aan de patiënt worden toegediend.

EEN GROTE STAP VOORWAARTS!
Om killercellen te kunnen vermeerderen onder optimale 
omstandigheden hebben de onderzoekers recent een 
zogenaamde Bioreactor van Zellwerk aangeschaft.  
Dr. Lotte Wieten legt uit hoe het werkt en ook hoe  
belangrijk dit apparaat is voor het onderzoek. “We  
nemen bloed af bij donoren, waarna we uit dit bloed  
killercellen isoleren die we willen laten delen. Omdat 
deze cellen vaak moeten delen, willen we de omgeving 
waarin we dit doen zo optimaal mogelijk hebben. Het 
apparaat controleert heel precies omstandigheden 
waaronder de killercellen groeien; we kunnen de natural 
killercellen onder heel gecontroleerde condities laten 
delen. In dit kastje zit een luchtstroom waardoor alles 
steriel blijft, dit is heel belangrijk, omdat we de cellen 
uiteindelijk in patiënten willen injecteren. Er staat 
bioreactor in, een klein plastic kastje, waarin we de 
killercellen plaatsen, nadat we ze uit het bloed hebben 
geïsoleerd. Wat uniek is, is dat we de cellen van een 
continue, gedoseerde stroom voedingsstoffen en  
Co2 kunnen voorzien.

We hebben in Duitsland geleerd en getest hoe we met 
het apparaat moeten werken en zijn nu zover dat we de 
1ste run gedaan hebben. Het ziet er heel goed uit. Uit 
onderzoek dat wij hier doen, weten we dat er bepaalde 
markers op de killercellen zitten. We hebben bij de 
cellen, die we tijdens het testen in Duitsland hebben 
gekweekt, onderzocht of deze markers ook op deze 
cellen zitten en effectief zijn, dus kunnen killen in een 
reageerbuis. Als dat niet het geval zou zijn geweest,  
dan hadden we het apparaat niet geleased. 

Het kweken kost veel geld. Dankzij het jaarlijkse 
Aspergeweekend dat wordt georganiseerd door de heer 
Jan Hol hebben we dit kunnen apparaat leasen. De 
subsidie van het Kankeronderzoekfonds Limburg maakt 
het mogelijk om de testen met dit apparaat verder te 
optimaliseren, om al het voorwerk te doen, zodat we 
straks ook een klinische studie kunnen doen. 

“We hebben grote stappen gemaakt en zijn er trots 
op dat het apparaat hier staat enwe hopen binnen 
afzienbare tijd patiënten te kunnen gaan behandelen.”



WIE IS… DR. LOTTE WIETEN
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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. 
Lotte Wieten, als immunoloog 
betrokken bij het onderzoek 
naar de natural killer cells. 
 
“Ik ben 38 jaar geleden 
geboren in Amsterdam en 
heb in en rond Amsterdam
Utrecht gewoond. Ik wilde 
geneeskunde gaan studeren, 
maar werd uitgeloot en koos 

vervolgens voor fundamentele biomedische wetenschappen. Al snel 
merkte ik dat ik deze richting heel leuk vond. Vooral toen ik stage 
ging lopen en aan onderzoeksprojecten mocht meewerken. Dat 
vond ik zó leuk, ik werd gegrepen door het vak! Je verdiept je in een 
onderwerp, leest erover, denkt na over ‘wat je kunt onderzoeken’ en 
bedenkt ‘wat de resultaten betekenen’, ‘wat de vervolgstappen zijn’.

Je combineert je eigen bevindingen met de bevindingen van 
anderen. En schrijft er vervolgens een stuk over. De combinatie van 
al deze dingen, dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Tijdens mijn 
studie was ik ervan overtuigd dat ik daarin verder moest. Maar ik 
had, naast mijn studie, een vrij dominante hobby en wilde weten of 
en hoe ver ik daarmee kon komen: paardrijden! Na mijn afstuderen 
heb ik mij drie jaar lang op paardrijden gericht. Ik heb in die periode 
parttime gewerkt als analist en mijzelf de kans gegeven om te kijken 
wat ik met paardrijden kon bereiken. Ik heb veel van deze periode 
geleerd. Ook op persoonlijk vlak. Daarna ben ik me gaan toeleggen 
op promoveren, iets dat ik ook graag wilde. Ik deed onderzoek 
naar reuma. En daarmee eigenlijk het tegenovergestelde van wat 

ik nu doe. Bij reuma onderzoek je hoe je het immuunsysteem kunt 
afremmen, terwijl ik nu onderzoek hoe het immuunsysteem kan 
worden gestimuleerd. Ik ben in 2008 in Maastricht begonnen als 
onderzoeker naar de killercellen, dat project liep toen al.  
 
Ik werk ook veel in mijn vrije tijd, maar ik vind dat niet belastend, 
met name omdat mijn werk zo afwisselend is. Ik heb overigens nog 
steeds een eigen paard. Dat is mee verhuisd naar Maastricht. Ik heb 
heel lang elke dag zelf gereden. Nu red ik dat helaas niet meer. 

Wat maakt iemand tot een goed onderzoeker? 
Ik denk dat je nieuwsgierig moet zijn, gedreven en vasthoudend, 
doorzettingsvermogen nodig hebt. Soms duurt het lang voordat 
je een resultaat boekt, je moet ook met teleurstellingen kunnen 
omgaan. Niet alles leidt tot wat je verwacht. Je moet dus ook positief 
ingesteld zijn, goede dingen uit onverwachte resultaten kunnen 
halen en daarmee verder gaan. Een zekere mate van eigenwijsheid 
is ook belangrijk.  
 
Je hebt van KWF een fellowship ontvangen. Wat houdt dat in? 
Dat is een beurs die ik gebruik voor mijn opleiding tot translationeel 
onderzoeker. Ik leer hoe we de resultaten van ons onderzoek kun
nen schakelen naar de kliniek en kunnen inzetten voor de patiënt.

Met deze beurs ga ik een half jaar leren en werken bij het Dana
Farber Cancer Institute in Boston. Dit is een gerenommeerd 
instituut, dat hoort bij Harvard, waar men is gespecialiseerd in de 
tumoromgeving en de interactie met andere cellen. Ik wil daar gaan 
onderzoeken hoe de omgeving van de tumor het gedrag van de 
killercellen beïnvloedt. Ik heb eerder een half jaar onderzoek gedaan 
in de Verenigde Staten. Je leert er super veel van. We kunnen onze 
expertise bij elkaar brengen, van elkaar leren. We hopen dat het 
synergistisch voor ons allemaal kan werken. Wetenschap moet je 
niet in je eentje op een eilandje doen, maar bij voorkeur met zoveel 
mogelijk mensen samen. Je kunt van iedereen leren als je ervoor 
open staat. En dat is eigenlijk ook nog een kenmerk van een goed 
onderzoeker: dat je altijd wilt blijven leren!

Drie Maastrichtse Rotaryclubs kwamen 
tezamen op het idee van de kunstkoffer. Een 
koffer staat voor een leven. U gaat ermee 
op reis, naar vrienden, vreemde landen. 
U neemt uw persoonlijke bezittingen erin 
mee, van tandenborstel tot wollen sjaal, 
het cadeau dat u van uw geliefde kreeg of 
uw meest dierbare boek. Maar een koffer 
gaat soms ook mee naar minder prettige 
bestemmingen. Als u naar het ziekenhuis 
moet, bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat uw 
koffer díe persoonlijke bezittingen bevat, 
hoe schijnbaar nietszeggend ook, die op 
dat moment voor de noodzakelijke houvast 
kunnen zorgen.  
 
Bekende kunstenaars en BN-ers doen mee 
Jürgen Reichert, Maartje Paumen, Kim 
Zwarts, Bert van Marwijk, Judith Krebbekx, 
Richard Hutten, Jan des Bouvrie, Les deux 
Garçon, André Rieu en Han van Wetering 

zijn maar een paar voorbeelden van een 
indrukwekkend aantal kunstenaars en BN
ers die door drie gezamenlijke Maastrichtse 
Rotaryclubs bereid zijn gevonden zich te 
verbinden aan een project om een koffer te 
beschilderen. Deze speciale kunstkoffers 
zullen 8 november worden geveild. De 
opbrengst van de veiling komt ten goede aan 
het killercel onderzoek.  
 
Stang Gubbels, limited edition 
Naast deze unieke Kunst Koffers die in 
november worden geveild, worden er ook  
twee door topillustrator Stang Gubbels 
geïllustreerde Kunst Koffers aangeboden. 
Deze Kunst Koffers zijn in gelimiteerde oplage 
gemaakt en zijn voor € 100, te bestellen via 
www.killercel.com. 
 
Meer informatie over de kunstkoffers vindt u 
op www.killercel.com.

KOOP EEN KUNSTKOFFER TEGEN KANKER
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Tijdens het jaarlijkse Navenant Aspergeweekend werd dit jaar een recordopbrengst gerealiseerd. De deelnemers aan de 
Classic Car Rally en de gasten van het traditionele Groot Limburgs Aspergediner zorgden dat een recordbedrag van  
€ 65.000,- kon worden gedoneerd aan het onderzoek naar killercellen.

Onder organisatie van de Navenant Foundation, Confrérie de l’Asperge Limbourgondië en Rotary Leudal wordt er elk jaar 
geld ingezameld voor het goede doel. Dat was dit jaar wederom het onderzoek naar het gebruik van killercellen in de strijd 
tegen kanker. 

Zaterdag 10 mei trok, onder veel bekijks, een indrukwekkende stoet classic cars van Hostellerie de Hamert in Wellerlooi  
naar Restaurant Da Vinci in Maasbracht. In dit restaurant, dat bekroond is met twee Michelinsterren, vond de dag erna het 
Groot Limburgs Aspergediner en de veiling plaats, waar ook dit jaar weer bijzonder kavels werden aangeboden.  
Dit geweldige weekend leverde € 65.000, op voor het onderzoek naar killercellen. 

Het Kankeronderzoekfonds Limburg dankt de organisatie hartelijk voor deze geweldige opbrengst.

TERUGBLIK NETWERKBIJEENKOMST 
KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG BUSINESS 
VRIENDEN

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kanker
onderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden

Op dinsdag 8 april jl. vond een netwerkbijeen-
komst plaats van de Kankeronderzoekfonds 
Limburg Business Vrienden. Maar liefst 90  
Business Vrienden én potentiële vrienden  
werden door voorzitter Frans Dullens, welkom 
geheten in het Maastricht UMC+ en voorgesteld 
aan uroloog dr. Joep van Roermund, die tijdens  
deze bijeenkomst een presentatie gaf over  
prostaatkankeronderzoek. 
 

Na de presentatie werd de groep rondgeleid door een operatiekamer en toonde dr. van  
Roermund de da Vinci robot. Tijdens het aansluitende diner reikte Frans Dullens beeldjes uit 
aan nieuwe Business Vrienden Spee advocaten, Traversa, Carrera C, J&B Incentives, Vetraned 
en Exaedes Bouwrealisten. Uiteraard werden de aanwezige ’nogniet vrienden’ gevraagd om 
ook Business Vriend te worden!

DRS. GUY PEETERS GASTSPREKER TIJDENS AANSTAANDE 
NETWERKBIJEENKOMST

De volgende netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 oktober, om 17.30 uur. Speciale gast en spreker 
tijdens deze bijeenkomst is drs. Guy Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur van het azM en voorzitter van de 
Raad van Bestuur Maastricht UMC+. 

Wilt u meer informatie over de Business Vrienden of de volgende bijeenkomst bijwonen?  
Stuur dan een email naar info@vriendenkl.nl.

 
NAVENANT ASPERGEWEEKEND HAALT € 65.000,- OP VOOR KILLERCELLEN!

De heer Jan Hol overhandigt de cheque aan Prof.dr. Gerard Bos.

Agenda  
Business Vrienden
28 OKTOBER 2014
NETWERKBIJEENKOMST BUSINESS VRIENDEN
9 MEI 2015
FIVE4FIVE 



 

Colofon
De Kankeronderzoekfonds  
Limburg Business Vrienden is 
een businessclub voor onder
nemers die naast het netwerken 
extra financiële 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 email 
info@vriendenkl.nl

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kanker
onderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden
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OPBRENGST DOHMEN OTTEN 
GOLFTOERNOOI € 3.000,-
Op 13 juni vond voor het derde opeenvolgende 
jaar het Dohmen Otten Golftoernooi plaats. Het 
golftoernooi leverde een prachtige opbrengst van  
€ 3000, op voor het Kankeronderzoekfonds 
Limburg.  
 
Wij bedanken Dohmen Otten voor de perfecte 
organisatie en de mooie cheque!

TOUR DE MESTREECH DONEERT € 28.000,-
De exclusieve rally Tour de Mestreech, die dit jaar voor 
de vierde keerde werd georganiseerd, ondersteunde ook 
dit jaar weer twee goede doelen: ALS en de Business 
Vrienden van het Kankeronderzoekfonds Limburg. Er 
werden dan ook twee cheques uitgereikt. De Vrienden 
Kankeronderzoekfonds Limburg ontvingen een cheque 
ter waarde van € 28.000,-! 
 

Zaterdagochtend 6 september werd gestart bij Chateau St. Gerlach, waarna de route door het 
Limburgse heuvellandschap voerde. Na een korte koffiepauze werd een lunch geserveerd op 
Chateau Limont. De deelnemers finishten bij Chateau Neercanne, waar aansluitend het diner én de 
prijsuitreiking plaatsvond. 
 
Het Kankeronderzoekfonds Limburg dankt de organisatie én de deelnemers hartelijk voor deze 
geweldige opbrengst.

Zaterdag 29 maart vond de officiële opening plaats van het prachtig nieuwe clubhuis van International Golf Maastricht-
Lanaken. De ruim 400 gasten kregen niet alleen een rondleiding, ook genoten zij op het zonovergoten terras van een hapje en 
een drankje en konden zij deelnemen aan een veiling.

SUCCESVOLLE 1E EDITIE FIVE4FIVE 
LEVERT € 28.000,- OP!
Meer dan 500 deelnemers hebben van de eerste editie van Five4Five 
een super happening gemaakt. Een fantastische sfeer, ongelooflijk veel 
energie, een stralende zon en het fantastische Heuvelland deden de rest.  
 
Dankzij alle deelnemers hebben de Business Vrienden een fiks bedrag bij 
elkaar gehaald voor Kanker onderzoekfonds Limburg. Er werd maar liefst  
€ 28.000, bij elkaar gefietst, gerend en gewandeld! Bedankt fietsers, 
lopers, wandelaars… supporters en sponsoren! En mogen wij 9 mei 2015 
weer op u rekenen?  

Frans Dullens (voorzitter Business Vrienden 
Kankeronderzoekfonds Limburg), Prof. dr. Gerard Bos en Jan
Willem Werker (Dohmen Otten) tijdens de cheque overhandiging.

INTERNATIONAL GOLF MAASTRICHT-LANAKEN DONEERT € 20.000,- 

André Klok, directeur International Golf MaastrichtLanaken, 
Ellen van de Ven van het Kankeronderzoekfonds Limburg, 
Dr. Pierre Hupperts, medisch oncoloog en Cees Jongmans, 
aandeelhouder International Golf Maastricht

Veilingmeester Jeroen Smits, bekend van het SBS6
programma ‘Alles over Wonen’ (SBS6), veilde op ludieke 
wijze, mede dankzij de assistentie van Erik Meijer en 
John Woof, de diverse items die belangeloos waren 
aangeboden door diverse Limburgse ondernemers en 
kunstenaars. Aan het einde van de middag kon André 
Klok, directeur van International Golf Maastricht
Lanaken, een cheque ter waarde van € 20.000, 
overhandigen aan het Kankeronderzoekfonds Limburg.



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

Prof. dr. Gerard Bos
Babette Frank
dr. Lotte Wieten
Marcel Bourgonje

Joyce Larue
Gitta Orbons
EINDREDACTIE
Ellen van de Ven
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Kankeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking van Health Foundation Limburg,  
Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding. Partner KWF Kanker bestrijding heeft het  
CBFKeur 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!

 
Zaterdag 30 augustus organiseerde het personeel van het 
oncologiecentrum van het MUMC+ voor de derde maal een 
koffiemoment voor kanker bij Café 't Haantje op de markt in 
Maastricht. 

Caféeigenaar Erik Crijns stelde de hele dag zijn terras ter 
beschikking én sponsorde alle kopjes koffie en cappuccino.  
De brownies, muffins en vlaaien die werden verkocht, waren  
de medewerkers zelf gebakken. Dit koffiemoment leverde 
wederom een heel mooi bedrag op. Prof.dr. Gerard Bos kreeg 
aan het eind van de dag een cheque ter waarde van € 2.500, 
uitgereikt van zijn collega’s van het oncologiecentrum! 

Wij bedanken iedereen voor dit geweldige resultaat.

Beschikt u over een speciaal talent? Kunt 
u goed zingen, cupcakes bakken, prachtig 
dansen of haalt u graag adembenemende 
acrobatische toeren uit? Of bent u muziek- 
of dansleraar en wilt u uw leerlingen een 
podium verschaffen? Meld u aan voor 
Talent Fights Cancer! 

Dit event, dat voor de derde maal wordt 
georganiseerd, vindt plaats op 8 november 
tijdens de Hubertusmarkt, bij het Gulpener 
Bierhuys te Gulpen. Presentatrice 
Dyanne Sleijpen praat alle optredens en 
presentaties aan elkaar. De opbrengst van 
dit event komt volledig ten goede aan het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. 

Wilt u meer weten of wilt  
u zich aanmelden? 
Kijk dan op  
www.facebook.nl/talentfightscancer

PERSONEEL ONCOLOGIECENTRUM OVERHANDIGT CHEQUE TER 
WAARDE VAN € 2.500,-

KOM NAAR TALENT 
FIGHTS CANCER OP  
8 NOVEMBER IN GULPEN!

AGENDA
18 EN 19 OKTOBER 
KOFFIEMOMENT  
VOOR KANKER  
BIJ INTRATUIN  
MAASTRICHT 

8 NOVEMBER 
VEILING KUNST  
KOFFERS

8 NOVEMBER 
TALENTS FIGHTS  
CANCER IN GULPEN

9 EN 10 MEI 2015
ASPERGEWEEKEND

www.koffievoorkanker.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:

VEILING BIJ DUTCH 
SPORT HORSE SALE 
LEVERT € 5.000,- OP
Dinsdag 23 september vond de Dutch Sport 
Horse Sale 2014 plaats in de IJzeren Man 
te Weert. Voorafgaand aan de veiling werd 
er een speciaal beeld geveild, waarvan de 
opbrengst volledig ten goede kwam aan het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. 

Prof. dr. Gerard Bos en Ellen van de Ven van 
het Kankeronderzoekfonds Limburg mochten 
de cheque ter waarde van € 5.000,  in 
ontvangst nemen. 

Wij bedanken de organisatie heel hartelijk voor 
deze mooie cheque!


