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Beste donateurs,

Alweer een jaar voorbij! Als je gezond 
bent dan vliegt de tijd voorbij. Terwijl 
als je tegen kanker aan het vechten 
bent, de tijd voorbij lijkt te kruipen. 
Na het krijgen van de diagnose leren 
mensen met kanker veel geduld te 

betrachten. Wachten op een operatie of behandelschema, 
wachten op uitslagen, dagenlange chemokuren en 
tientallen bestralingen. En daarna de periode van 
aansterken en het terugkeren in het dagelijks ritme van 
het bestaan. Onderzoekers zijn met man en macht bezig 
om deze periode zo kort mogelijk te maken, ze ontwikkelen 
behandelmethoden die efficiënter zijn en de kans op 
genezing vergroten en versnellen. Wekelijks leest u over 
de nieuwste ontwikkelingen in de krant. Helaas duurt het 
vaak nog jaren, voordat ‘de vondsten’ in de praktijk kunnen 
worden toegepast. Om dit proces te bespoedigen blijft 
onderzoek van groot belang, van levensbelang. Maar we zijn 
hoopvol gestemd. Er worden werkelijk grote stappen gezet 
door onderzoekers. Zeker ook door onze onderzoekers in 
het Maastricht UMC+. Uw hulp blijft hierbij zo belangrijk. 
Onontbeerlijk! Graag wil ik iedereen bedanken die zich 
afgelopen jaar heeft ingezet voor het organiseren van 
fondsenwerfacties! En ook iedereen die heeft meegedaan, 
heeft gewandeld, gezongen, geluisterd, gefietst, gebakken, 
gegeten en geld heeft gedoneerd. Hartstikke bedankt 
namens Kankeronderzoekfonds Limburg, alle onderzoekers 
en iedereen die er baat bij heeft! En tot slot een speciaal 
woord van dank aan Pim Tiddens voor zijn bijdrage aan de 
column de afgelopen jaren.

Ik wens u een voorspoedige jaarwisseling en alle goeds 
voor 2016.

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos

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
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EMMACOLLEGE DONEERT  
¤ 10.000,- VOOR ONDERZOEK 
NAAR KILLERCELLEN

Op woensdag 11 november overhandigde initiatiefnemerster 
Hélène van Laanen (voormalig sector directeur) en de Hans 
van Dokkum (algemeen directeur) van het Emmacollege in 
Heerlen een cheque van ¤ 10.000,- aan Babette Frank van 
Kankeronderzoekfonds Limburg. 

Het aantal mensen dat wereldwijd wordt getroffen door de 
ziekte groeit nog steeds. Bijna iedereen heeft wel iemand, een 
familielid, vriend of kennis die getroffen is door de ziekte. Zo  
ook bij de leerlingen en medewerkers van het Emmacollege.  
Dit was de reden om Kankeronderzoekfonds Limburg financieel 
te ondersteunen. De zeer gemotiveerde vmbo-leerlingen hebben 
zich op enthousiaste wijze ingezet tijdens de door de school 
georganiseerde activiteiten en hebben ook zelf initiatieven 
ontplooid om geld in te zamelen voor dit goede doel.

Zo werden o.a. zelf vervaardigde snacks verkocht tijdens 
pauzes op school en wisten 120 leerlingen door deelname 
aan de Parelloop in Brunssum maar liefst ¤ 8.000,- bij elkaar 
te rennen. De Rotaryclub Brunssum Onderbanken, waarvan 
de leden ook als collectant tijdens de Parelloop actief waren, 
rondde het bedrag af op ¤ 10.000,-.

Wij danken de leerlingen en docenten van het Emmacollege, 
de leden van de Rotaryclub Brunssum Onderbanken en de 
organisatie van de Parelloop voor het de prachtige donatie!  
En een speciale dank voor Hélène van Laanen als drijvende 
kracht van dit initiatief.

AGENDA 2016
29 JANUARI 
SWINGING DINNER, LA BUTTE AUX BOIS,  
LANAKEN (BELGIË)
4 FEBRUARI
WERELDKANKERDAG
15 APRIL 
RALLY INNERVATE
7 & 8 MEI 
NAVENANT ASPERGEWEEKEND

Eveline Roeleven (voorzitter vrienden Parelloop), Jack van Oppen (voorzietter Rotary 
Brunssum Onderbanken) , Hélène van Laanen (initiatiefneemster), Babette Frank 
(Kankeronderzoekfonds Limburg), Hans van Dokkum (directeur Emmacollege) en 
teamleiders Emmacollege
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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.
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BEZOEKERS HOLLAND CASINO  
DONEREN ¤ 16.000,-
Gasten van het Holland Casino laten vaak kleingeld achter in 
de speel automaten, met name eurocenten. Holland Casino in 
Valkenburg heeft gedurende 1,5 jaar twee collectezuilen in het 
casino geplaatst, waarin gasten kleingeld konden doneren. 
Deze bijzondere actie heeft een prachtig eindbedrag opgeleverd 
van ¤ 16.000,-. Wij danken de organisatie van Holland Casino 
Valkenburg voor dit bijzondere initiatief.

Feit is en blijft, dat de financiering van research naar kanker 
voor een heel groot deel afhankelijk is van persoonlijk, lokale, 
regionale en nationale initiatieven. Het bedrijfsleven is ge-
dwongen om een zuiver financiële afweging te maken bij haar 
research en de overheid is ook beperkt in de mogelijkheden 
om bij te dragen. De fundamentele research blijft daarom  
afhankelijk van de gemeenschap. Gelukkig worden de vruch-
ten van de research, die grotendeels per land wordt gefinan-
cierd mondiaal gedeeld. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt 
van de verkregen middelen. 

Er is voortdurend geld nodig en om de aandacht van het  
publiek vast te houden moet je af en toe bijzondere dingen 
doen. Dit Bh Hek voldoet al jaren aan deze wens. Meer mis-
schien nog dan het wereld record ‘Bh’s op een rij’; gevestigd 
in Australië in 2009. Er werden toen 166.625 Bh’s op een rij 
gehangen waarmee een lengte van 163,77 km werd bereikt. 

Ik vind dat geestig en humor is belangrijk om de heftige strijd 
vol te kunnen houden. Dat eenzelfde uiting voor de een als 
humor geldt en op de ander als schokkend overkomt, maakt 
duidelijk hoe verschillend wij als mensen kunnen zijn. Dat is 
een verschil dat kanker niet maakt. Dat raakt iedereen. 

Dit is mijn laatste bijdrage aan deze Nieuwsbrief. Zou dat kun-
nen betekenen dat ik kanker een beetje ga vergeten? Ik denk 
van niet, want nog veel te vaak moet ik een brief schrijven om 
vrienden of kennissen veel kracht toe te wensen als zij weer 
geconfronteerd worden met deze rotziekte. Dat is pas echt 
shockerend. 

Wij beëindigen onze wereldreis met de zeilboot met een 
tocht over land door het prachtige Nieuw Zeeland. We 
hebben weinig anders aan het hoofd dan de natuurlijke 
schoonheid van dit land en dan ineens blijkt dat ook 
aan de andere kant van de wereld kanker aandacht 
opeist. We reden bij Cardrona en kwamen daar de 
Cardrona Bra Fence tegen (https://en.wikipedia.org/
wiki/Cardrona_Bra_Fence). Het Bh Hek is een ludieke 
manier om de aandacht te vestigen op borstkanker. Het 
hekwerk werd echter door sommige mensen ook als 
schokkend ervaren. De Cardrona Bra Fence is begon-
nen in 1999 en de wetgever heeft vanwege een enkeling, 
die zich ergerde, tweemaal getracht in te grijpen en de 
Bh’s te verwijderen. Ze kwamen iedere keer snel en 
steeds in grotere getale terug. Begrijpelijk, want 90% 
van de mensen die spontaan reageerden vonden het een 
prachtig initiatief. 

Vermoedelijk zal iedere vrouw, die ooit borstkanker 
heeft gehad, graag begrip hebben voor deze uiting, ter-
wijl mensen, die nog nooit met kanker te maken hebben 
gehad, het zich kunnen veroorloven om zich aan deze 
reactie te ergeren. Is het humor of is het alleen maar 
schokkend? 

Ellen van de Ven (Kankeronderzoekfonds Limburg), Marcel Knols (directeur Holland Casino Valkenburg), 
Marjolein Smidt (Maastricht UMC+), Babette Frank (Kankeronderzoekfonds Limburg). Donna Adams 
(Holland Casino).
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HET IN KAART BRENGEN VAN DNA IS EEN WARE REVOLUTIE
In Nederland overlijden elk jaar iets meer dan 5.800 mensen aan darmkanker. Elk jaar komen er 13.000 nieuwe patiënten bij, waarvan 
een relatief groot deel in Limburg. Alarmerende cijfers, maar screening en nieuwe behandelingen bieden hoop. Zo wordt bij het 
Maastricht UMC+ onder leiding van Manon van Engeland, hoogleraar pathobiologie van kanker, baanbrekend onderzoek verricht naar 
DNA-markers die worden ingezet voor vroegdiagnostiek en het beter voorspellen van het verloop van de ziekte.  
“Elke dag komen we een stapje dichter bij een doorbraak.”

Manon van Engeland wil het DNA-geheim doorgronden en 
bestudeert het gedrag van kankercellen. “Ik ben gefascineerd door 
de vraag waarom een gezonde cel verandert in een kankercel. 
Het heeft te maken met DNA dat het gedrag van de cel stuurt, dat 
weten we. De laatste jaren hebben we enorme stappen gezet in de 
ontrafeling van dat proces. In kweekschaaltjes kunnen we zelfs al 
het DNA en dus ook het gedrag van kankercellen manipuleren. We 
kunnen met medicijnen de celdeling vertragen. Maar het is veel 
te vroeg om Hosanna te roepen. Kankercellen zijn creatief en zijn 
in staat om toch weer de woekering te hervatten. Waarom is nog 
grotendeels onduidelijk. En er zijn zo veel verschillende soorten 
kankercellen met allemaal andere eigenschappen. Ooit zal kanker 
een chronische en beheersbare ziekte zijn. Maar of dat binnen 
vijftien jaar al het geval is, zoals sommige onderzoekers beweren, 
ik denk het niet. Er is nog veel onderzoek nodig.” 

Gegevens van honderden Limburgse patiënten  
Onderzoekers van het EnCoRe-project vergelijken gegevens van 
honderden Limburgse darmkankerpatiënten. “Dat is de kern van 
ons werk. We proberen helder te krijgen waarom de ene patiënt 
een slechtere prognose heeft dan de andere patiënt, waarom de 
ene patiënt een betere kwaliteit van leven heeft dan de andere 
patiënt en waarom een chemokuur wel helpt bij de ene patiënt 
en bij de andere niet. De artsen willen, terecht, af van brede en 
belastende chemokuren. Het is onze opdracht om biomarkers te 
ontwikkelen waarmee de patholoog kan vaststellen met welk soort 
tumor de patiënt te maken heeft. Vervolgens kan de medicatie op 
maat toegediend worden. Personalized medicine, om in vaktermen 
te spreken. We moeten echter nog heel veel uitzoeken en daarom 
zijn we zo blij met de bijdrage van Kankeronderzoekfonds Limburg 
voor een nieuw breed onderzoek.”

Veel samenwerking via internet 
Het klinkt mooi, biomarkers ontwikkelen. Maar het is 
monnikenwerk, weet Manon van Engeland. “Tegenwoordig 
zitten we meer achter de computer dan in het lab. We voeden 
de software met testresultaten in het lab en gaan vervolgens 
analyseren. En vergelijken met data van andere universiteiten 
en ziekenhuizen. Tegenwoordig zijn alle onderzoeksresultaten 
waar ook ter wereld ná publicatie openbaar. Dat betekent dat 
we een studie naar darmkanker in de VS of China hier binnen 
halen en koppelen aan ons onderzoek. Een paar jaar geleden 
was dat nog niet mogelijk. De techniek ontwikkelt zich echter 
zo snel. Via internet kan alles, met speciale software kunnen 
we Big Data analyseren en conclusies trekken. Op honderden 
plekken in de wereld wordt kankeronderzoek gedaan. Nu is er 
ook samenwerking en afstemming. We hebben direct contact met 
collega-onderzoekers en artsen.”

Met meer precieze markers de behandeling verfijnen 
Eigenlijk wilde Manon van England tandarts worden. “Gelukkig 
werd ik uitgeloot, zeg ik nu. Om het jaar te overbruggen 

ben ik toen, in 1991, begonnen met de studie biologische 
gezondheidskunde in Maastricht. Vanaf dag één was ik verkocht. 
Een college van professor Arends over DNA duwde me definitief 
deze kant op: onderzoek naar darmkanker.” Ze studeerde 
vervolgens af en promoveerde in 1999 in Maastricht om vervolgens 
te gaan werken aan de befaamde Johns Hopkins University School 
of Medicine in Baltimore. Een internationale carrière lag voor de 
hand, maar ze keerde terug naar Maastricht waar ze verbonden is 
aan GROW, een onderzoeksschool van het MUMC+. “Waarom zou 
ik in het buitenland gaan werken als ik hier alle ook faciliteiten 
krijg? We hebben hier bijvoorbeeld de DNA biomarker gevonden 
die inmiddels wordt gebruikt voor de vroege diagnostiek van 
darmkanker. Nu gaan we dus meer precieze markers maken om 
de behandelingen te verfijnen. De wereld is klein geworden. Het 
maakt niet zo veel meer uit waar je zit. Via internet deel je kennis, 
de communicatie in de Engelse taal is geen punt meer.”

De geheimen van het menselijk lichaam 
Al 15 jaar doet Manon van Engeland, tegenwoordig ook lid van de 
beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg, onderzoek 
naar darmkanker. “De jaren zijn omgevlogen. Ik heb het geluk dat 
ik in een tijd werk waarin de technologie een enorme vlucht neemt. 
Er kan zo veel meer dan 15 jaar geleden. Het in kaart brengen 
van DNA is een ware revolutie. Tegelijk zeg ik dat we het geheim 
van het menselijke lichaam nog lang niet kennen. Elke keer weer 
loop je tegen verrassingen aan. Ik zal juichen als we weer een stap 
maken om mensen met kanker te genezen.“

TEKST: JOS CORTENRAAD
FOTO: APPIE DERKS

Prof. dr. Manon van Engeland
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“Het onderzoek naar de ziekte van Kahler 
is de reden geweest om de suppletie 
te doen aan het fonds. Mijn echtgenote 
weet sinds vier jaar dat ze de ziekte van 
Kahler heeft. Ze heeft afgelopen zomer 
een stamceltransplantatie ondergaan en 
is nu langzaam weer uit het dal aan het 
klimmen. Het gaat de goede kant op.” Na 
een spannend jaar kunnen de heer May Hol 
en zijn echtgenote Els Hol – van Uffelen 
weer langzaam plannen maken voor de 
toekomst. “Misschien kunnen we komend 
jaar weer twee maanden met de caravan 
op pad, richting onze zoon in Zuid-Spanje.”

Toen de heer en mevrouw Hol bij Prof. 
dr. Gerard Bos – de behandelend arts van 
mevrouw Hol – informeerden of er een 
mogelijkheid was om kankeronderzoek 
financieel te ondersteunen, wees hij hen 
op de mogelijkheid om maandelijks geld 
te doneren aan het Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Een van de onderzoeksprojecten 
die ondersteund worden is onderzoek naar 
de killercellen die een grote rol kunnen 
gaan spelen bij de behandeling van de 
ziekte van Kahler.

De heer Hol heeft anderhalf jaar 
geleden zijn 40 jarig jubileum bij de 
Rabobankorganisatie gevierd. “Ik heb 
anderhalf jaar geleden mijn jubileum 
gevierd en heb toen als cadeau van 
iedereen een bijdrage gevraagd voor 
Kankeronderzoekfonds Limburg.  
Er is toen in totaal ¤ 2000,- gedoneerd en 
dat bedrag heb ik verdubbeld. In totaal 
sponsor ik ¤ 12.000,- in een periode van  
5 jaar – vijf jaar is de minimale periode die 
de fiscus voor deelname vereist -  
Daar dien ik aan te voldoen.” 

“We worden goed geïnformeerd over de 
stand van zaken van de vier onderzoeken 
die door het Kankeronderzoekfonds 
Limburg worden ondersteund en krijgen 
af en toe uitnodigingen om deel te nemen 
aan evenementen.” Zo nam het echtpaar 
deel aan een speciale TEFAF lunch en 
kregen ze uitnodigingen voor lezingen 
en een rondleiding door het Maastricht 
UMC+. “Wij vinden het nuttig en zinvol om 
de maandelijkse bijdrage die wij voorheen 
aan een ander goed doel schonken aan 
het Kankeronderzoekfonds Limburg te 
doneren.

Dit onderzoek is bovendien veel dichter bij 
huis en we hebben het gevoel dat er weinig 
aan de strijkstok blijft hangen!” vertelt de 
heer Mol. Zijn echtgenote vult hem aan: 
“Doneren is ook een stuk eigenbelang. 
Doordat ik de ziekte heb, voelen wij ons 
nauw betrokken bij het onderzoek en wie 
weet komt de behandeling voor mij nog op 
tijd.”

De vergrijzing en verbeterde overlevingskansen van 
patiënten met dikkedarmkanker (oftewel colorectaalkanker) 
leiden wereldwijd tot een toenemend aantal overlevers 
van dikkedarmkanker, zogenaamde kankersurvivors. 
Een groot deel van deze mensen ervaart aanhoudende 
gezondheidsklachten die hun functioneren en kwaliteit van 
leven negatief beïnvloeden.

Omdat op wetenschappelijk gebied nog weinig bekend is over 
hoe leefstijlfactoren, zoals het eet- en beweegpatroon, het 
welzijn van mensen na behandeling van dikkedarmkanker 
beïnvloeden, is in 2012 de EnCoRe-studie - Energie voor 
het leven na ColoRectaalkanker - gestart, die zich specifiek 
richt op de invloed van leefstijl (voeding, beweging en 
lichaamssamenstelling) op de gezondheid van kwaliteit van 
leven van dikkedarmkanker survivors. De resultaten van 
de studie zullen meer inzicht geven in hoe leefstijlfactoren 
de kwaliteit van leven van personen met dikkedarmkanker 
beïnvloeden op zowel korte als langere termijn na de diagnose 
en behandeling. In de toekomst kunnen de resultaten 
bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, 
persoonlijke leefstijlinterventies gericht op het waarborgen en 
verbeteren van de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker 
survivors.

EERSTE RESULTATEN
DE ENCORE-STUDIE

De eerste resultaten van de EnCoRe-studie zijn gepubliceerd in 
internationale wetenschappelijke tijdschriften en in het proefschrift 
van Eline van Roekel, die haar promotietraject onlangs met succes 
heeft afgerond. Dr. van Roekel heeft onderzocht of de mate van 
lichamelijke activiteit en lichamelijke inactiviteit  (ofwel zitten 
en liggen gedurende de dag) gerelateerd zijn aan de kwaliteit 
van leven van survivors (overlevers) van dikkedarmkanker. Zij 
heeft deze relaties bestudeerd bij een groep survivors bij wie de 
diagnose dikkedarmkanker 2 tot 10 jaar geleden gesteld was. Uit 
de resultaten kwam naar voren dat dikkedarmkanker survivors die 
aangaven meer te bewegen, tegelijkertijd ook een betere kwaliteit 
van leven rapporteerden. 

De levenskwaliteit hing niet alleen samen met meer matig tot hoog 
intensief bewegen, maar los daarvan ook met meer laag intensief 
bewegen. Behalve de mate van lichamelijke activiteit is ook is de 
mate van sedentair gedrag gemeten met behulp van gegevens van 
bewegingsmonitors, die gedurende 7 aaneengesloten dagen door 
de deelnemers werden gedragen. Op basis van deze gegevens 
werd aangetoond dat survivors van dikkedarmkanker die overdag 
meer tijd zittend of liggend doorbrachten –met name in langdurige 
onafgebroken periodes– een slechtere kwaliteit van leven 
rapporteerden. Deze bevindingen laten zien dat bevorderen van 
licht intensieve lichamelijke activiteit en verminderen van sedentair 
gedrag mogelijk nieuwe aangrijpingspunten kunnen zijn voor 
leefstijlinterventies gericht op verbetering van de kwaliteit van leven 
van dikkedarmkanker survivors. Vervolgonderzoek is echter nodig 
om deze potentiële nieuwe aangrijpingspunten voor interventies 
nader te bestuderen. 

HET ONDERZOEK VINDT PLAATS DICHT BIJ HUIS
PERIODIEKE SCHENKING

Els Hol - van Uffelen en May Hol
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Op vrijdag 30 oktober werd, tijdens de Jumping Indoor Maastricht (JIM) in het MECC in Maastricht, Pennies from Heaven  
georganiseerd; een bijzonder netwerkevent dat volledig in het teken stond van Kankeronderzoekfonds Limburg.

JIM EN PENNIES FROM HEAVEN

Tijdens een speciale 
VIP-ontvangst verzorgd 
door Maison van den Boer 
ontving Prof. dr. Gerard 
Bos van Jan Huynen 
(orkest leider van Dr. John’s 
Swingtet en mede initia-
tiefnemer van JIM) de cd 

van Dr. John’s Swingtet, waarna de CD en de speciale box  
“Pennies from Heaven” op ludieke wijze op de tribunes werd 
verkocht door artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+.

Tijdens deze editie van JIM werd voor de eerste maal de Kanker-
onderzoek Limburg Prijs uitgereikt. Deze bijzondere prijs werd  
in het leven geroepen op initiatief van de organisatie van JIM  
en Kankeronderzoekfonds Limburg. Een van de hindernissen  
tijdens de springwedstrijd fungeerde als een soort joker en bij 
elke foutloze sprong over deze hindernis werd de betreffende 
ruiter gevraagd ¤ 50,- te doneren. Alle 32 ruiters sprongen  
foutloos over de hindernis en doneerden ¤ 50,-. Deze sprong  
leverde samen met een ludieke verkoop van CD’s door artsen 
van Maastricht UMC+ het prachtige bedrag van ¤ 6.500,- op. 
Hartelijk dank aan JIM en Maison van den Boer. 

Swingend viergangendiner op 29 januari
De actie “Pennies from Heaven” loopt nog door tot 29 januari 
2016. Dan wordt er ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 

DIAMOND DINNER
Samen bereik je meer, was zondag 4 oktober jl. de gedachte  in Valkenburg. Daar vond het speciale Diamond Dinner plaats. 
Dit diner was een samenwerking tussen Restaurant Tummers, Maison Sonja en UDT Diamonds. Naast het heerlijke 4 gangen 

diner, konden de gasten genieten van de nieuwste mode en eigen-
tijdse sieraden. De opbrengst van deze middag werd  gedoneerd aan 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Diamond Dinner kon een prachtige 
cheque van ¤ 500,- uitreiken. Kankeronderzoekfonds Limburg dankt 
de organisatie van Diamond Dinner en de gasten voor de donatie. 

Tijdens de wijnfeesten in Wahlwiller verzorgden de leden 
van de JCI Mergelland koffie en zelfgemaakte lekkernijen 
tegen een vrije gave voor Kankeronderzoekfonds Limburg. 
De organisatie van de wijnfeesten vulde dit aan met de op-
brengst van de verkoop van de jubileumwijn. Dit leverde een 
totaalbedrag op van ¤ 1.150,- voor Kankeronderzoekfonds 
Limburg. De koffie werd gesponsord door Koffie-Compleet. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor deze mooie 
opbrengst!

het Dr. John Swingtet een viergangen diner georganiseerd bij 
Hostelerrie La Butte aux Bois in Lanaken. Dit geheel verzorgde 
diner bedraagt ¤ 100,- per couvert (incl. wijn). De gehele op-
brengst van het diner komt ten goede aan Kankeronderzoekfonds 
Limburg.  

Wilt u bij deze feestelijke avond aanwezig zijn en  
Kankeronderzoekfonds Limburg steunen? Dan kunt  
u zich aanmelden via info@labutteauxbois.be 
De CD of de CD box bestellen? Dat kan. Kijk voor meer  
informatie en de bestel opties op onze website  
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl of bel 043-4077363. 

KOFFIEMOMENT JCI MERGELLAND

 
 
 

 

Prijswinnaar John Whitaker, Prof. dr. Gerard Bos (Maastricht UMC+) en Giel van Dijk 
(voorzitter JIM)

Jaqueline Tychon (JCI Mergelland) en Marcel Bourgonje 
(Kankeronderonderzoekfonds 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
Manon van Engeland
Marcel Bourgonje
Jos Cortenraad
Joyce Larue
Gitta Orbons
Appie Derks

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  
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

AAN DIT NUMMER 
WERKTEN MEE:

EEN GESLAAGDE EERSTE EDITIE  
VAN LIMBURGSE DECOLLETÉS

In oktober organiseerde Kankeronderzoekfonds Limburg 
voor de eerste maal Limburgse/Maastrichtse Decolletés. 
Maar liefst 51 ondernemers waren bereid om mee te doen 
aan deze bijzondere actie die in totaal het prachtige bedrag 
van ¤ 6.744,- opleverde. 

MOLIN JUWELIER, BEEK - SOHAM YOGA, KERKRADE - IJSSALON ANGELATI, EIJSDEN - CAFÉ FRUSCH, BEEK - PURDEY, 
MAASTRICHT - MODY MARY, MAASTRICHT - FRIANDISES CHOCOLATIER, MAASTRICHT - CHOMAN CHOCOLATERIE EN 
IJSSALON, BEEK - RESTAURANT DE LINDEBOOM, BEEK - KIDSFASHIONPOINT, BEEK - ELECTRO LEMMENS, BEEK 
- KLINKERS INTERIEUR EN SLAAPCOMFORT, BEEK - PATISSERIE NOBLESSE, MAASTRICHT - PATISSERIE PETER 
LEMMENS, MAASTRICHT/GRONSVELD/VALKENBURG - GEMACKSHUYS, BEEK - BROOD- EN BANKETBAKKERIJ P.A.S. 
MARTENS, BEEK - LINGER’IEDJE, MEERSSEN - DIO DROGIST NUTH, NUTH - SAPA MODE NUTH, NUTH - SCHOENMODE 
NOTTEN, ELSLOO - TRAITEUR NUIJTS, NOORBEEK - KEURSLAGERIJ AMERICA, MEERSSEN - GREENSHOP VAN APPEVEN, 
MAASTRICHT - DRANKENSHOP BAMS, MAASTRICHT - VAGUE COIFFURE, MAASTRICHT - MODESTOFFEN DE LAPJESKAT, 
BEEK - ETOILE MAASTRICHT, MAASTRICHT - FIN BEC TRAITEUR, MAASTRICHT - CRYSTAL BODY TATTOOS, VALKENBURG 
- SCHOENMAKERIJ P. HEUBEL, MAASTRICHT - KEURSLAGERIJ HEUTS, MAASTRICHT - AJOU MODE, MAASTRICHT - 
HEGOO, BEEK - RESTAURANT L’ATELIER, GULPEN - INTERNATIONAL GOLF MAASTRICHT, MAASTRICHT - STEF SHOES, 
VAALS - BIEZOE ACCESSOIRES, MAASTRICHT - LEBON SCHOENMAKERIJ & STOMERIJ, MAASTRICHT - MAESSEN RADIO 
& TELEVISIE, BEEK - MESTRINI OPTIEK, MEERSSEN - MOLIN OPTIEK, BEEK - BAKKERIJ PREVOO, MARGRATEN - 
KLINKERS BODY-FASHION, BEEK - RESTAURANT DA VINCI, MAASBRACHT - RESTAURANT VANILLE, EIJSDEN - BERGER 
LINGERIE, MAASTRICHT - BLOOMBAR, MAASTRICHT - SJIEKE KROAM, BEEK - LUNCH AT WORK, BEEK - FRUITHANDEL 
VROEGOP, MAASTRICHT - KOOKPODIUM BEEK, BEEK

Na 40 jaar een winkel te hebben gehad in Beek, 
werkt Mieke Molin nu als vrijwilligster bij het 
Oncologiecentrum in het Maastricht UMC+. Toen ze 
hoorde van de Limburgse Decolletés schoot ze meteen 
in de actie. Niet alleen haar dochter Karin (Molin 
Optiek) en haar zoon Erik (Molin Juwelier) wist ze te 
overtuigen om aan de actie deel te nemen, maar liefst 
achttien andere ondernemers in en rondom de Beekse 
Burgemeester Janssenstraat wist ze ook te overtuigen. 
Drie ondernemers deden mee aan de speciale actie en 
zeventien ondernemers besloten om een collectebus 
in de winkel te plaatsen… “Omdat ik alle mensen 
ken, waren ze snel overtuigd, bovendien het woord 
borstkanker zei vaak al genoeg!”

“Ik ben op de actie gewezen door mijn moeder. ‘Is dit niks voor 
jullie?’, zei ze,” vertelt Karin Molin van Molin Optiek in Beek.  
“Wij hebben ¤ 5,- per verkochte bril gedoneerd. Daarnaast 
hadden we ook nog een collectebus op de toonbank staan. De 
klanten vonden het goed initiatief, hoewel er ook klanten waren 
die het idee hadden dat ze er zelf aan meebetaalden, maar ik 
kon ze overtuigen dat dit zeker niet het geval was. 

Dit jaar heette de actie Limburgse of Maastrichtse Decolletés, 
maar volgend jaar, zo is ons verzekerd, zal er ook een Beekse 
variant worden gemaakt. We doen mee aan meer acties, maar 
bij deze actie Kankeronderzoekfonds Limburg heb je meer 
feeling, omdat het onderzoek ook daadwerkelijk in de regio 
wordt uitgevoerd.”

Wij willen iedereen hartelijk bedanken en we hopen dat we volgend jaar nog meer ondernemers en winkeliers bereid vinden om deel 
te nemen aan deze actie, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het onderzoek naar borstkanker.
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“WE ZIJN BLIJ ALS WE IEDEREEN EEN 
FIJN WEEKEND HEBBEN BEZORGD”
ANOUCK OOMEN OVER HET NAVENANT ASPERGEWEEKEND

Al begin oktober begon ze met de 
voorbereidingen. “Dan wordt de 
uitnodiging gemaakt, het adressen
bestand geactualiseerd en gestart met 
het vastleggen van de vergunningen. 
De eerste uitnodiging is begin 
november verzonden. We merken dat 
de rallydeelnemers en dinergasten 
heel veel sociale activiteiten hebben in 
mei. Het Groot Limburgs Aspergediner 
wordt bovendien altijd op moederdag 
georganiseerd, een datum die nu 
samenvalt met het einde van de mei
vakantie. Vandaar dat we besloten om er 
op tijd bij te zijn!” 

De opbrengst van het weekend neemt 
nog altijd elk jaar toe. “Afgelopen jaar 
werd ik er een beetje emotioneel van. 
Wauw, ¤ 70.000 het was zo veel! Je bent 
maandenlang bezig met de organisatie en 
het weekend zelf is helemaal super druk. 
Dan ben je echt blij dat al het werk dat is 
verzet tot zo’n mooie opbrengst leidt. Je 
kunt natuurlijk niet blijven verwachten dat 
het opnieuw meer en meer wordt, maar 
tot nu toe is dat elk jaar gelukt.” 
Opgeteld leveren de donaties van de 
afgelopen jaren een totaalbedrag van 

meer dan ¤150.000 op. “Een ongelooflijk 
bedrag. De prachtige opbrengst is 
voor een groot deel afhankelijk van 
de veilingopbrengst. Afgelopen jaar 
organiseerden we ook op de zaterdag na 
de rally een kleine veiling (gerelateerd 
aan de rally),  het is de bedoeling dat we 
deze komend jaar uitbreiden. We maken 
voor de veiling op zondag een boekje met 
alle items die we veilen en dat sturen we 
naar de gasten, zodat ze weten waarop 
ze kunnen bieden. Klapper van de veiling 
op zondag was een schilderij dat was 
gemaakt door Margo Reuten, chefkok 
van Restaurant Da Vinci in Maasbracht, 
dat maar liefst ¤ 10.000 opbracht. Ook 
bijzonder was dat we afgelopen jaar een 
diamant mochten veilen en  omdat de 
schenker (UDT Diamonds, Bingelrade) 
een 50 jarig jubileum vierde met zijn zaak 
 een diamant onder de gasten mochten 
verloten. Als alle kavels geveild zijn, 
tellen we de inkomsten en uitgaven en de 
opbrengst van de veiling op. Het moment 
dat het bedrag bekend wordt gemaakt, is 
altijd een groot feest!”

De sfeer tijdens het Navenant Asperge
weekend is bijzonder ongedwongen. 

LOOP, FIETS OF WANDEL MEE OP 28 MEI VOOR HET GOEDE DOEL
Op zaterdag 28 mei a.s. organiseren de Business 
Vrienden voor de derde maal een mooie, sportieve 
prestatietocht in de gemeente Eijsden-Margraten. 

Loop, fiets of wandel mee met familie, vrienden 
of collega’s door 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 fietsen over 

een parcours met stijgingspercentages van 6 tot 15%  een 
gemiddeld hoogteverschil van een stevige col in de Alpen! De 
runners en wandelaars rennen of lopen, individueel of met een 
team, een rondje in tegengestelde richting. Langs het parcours 
zijn vijf pleisterplaatsen, waar wordt gezorgd voor muziek, 
versnape ringen en gezelligheid.  

Anouck Oomen, bladmanager van lifestyle magazine Navenant, organiseert met 
haar team voor de tiende maal het Navenant Aspergeweekend. Dit weekend 
bestaat uit een classiccarrally door de provincie op zaterdag, en het Groot 
Limburgs Aspergediner bij Restaurant Da Vinci op zondag. De opbrengst gaat 
elk jaar naar een goede doel.  De eerste jaren gingen de opbrengsten naar een 
revalidatieprogramma voor mensen met kanker. Toen dat programma eenmaal 
goed liep, is een nieuw goed doel uitgekozen: Kankeronderzoekfonds Limburg. 
 

“Mensen hebben de tijd en de ruimte 
om andere mensen te leren kennen. Er 
worden ook echt vriendschappen gesloten. 
We zijn tevreden als we iedereen een fijn 
weekend hebben bezorgd. Dat de mensen, 
als ze naar huis gaan, vinden dat ze in de 
watten zijn gelegd! Er zijn gelukkig veel 
mensen die het fonds net als het team van 
Navenant een warm hart toedragen.”

Aspergeweekend 7 & 8 mei 2016
Op 7 mei zullen de rallyrijders weer langs 
de mooiste plekjes van NoordLimburg 
cruisen. Het vertrek zal plaatsvinden bij 
Hostellerie de Haemert in Wellerlooi en 
de aankomst zal tijdens een walking diner 
bij Restaurant Da Vinci worden gevierd. 
De dag erna, op zondag 8 mei, worden de 
gasten nog een keer culinair in de watten 
gelegd tijdens een heerlijk aspergediner 
bij Restaurant Da Vinci. De opbrengst 
van het Aspergeweekend zal ook in 2016 
weer volledig ten goede komen aan het 
onderzoek naar de killercellen tegen 
kanker. 

Voor meer informatie over het Asperge
weekend 2016 ga naar  
www.navenant.nl/nl/aspergeweekend2016.

Anouck Oomen

Op www.five4five.nl vindt u alle informatie. 
U kunt ook contact opnemen met info@five4five.nl. 



8

 

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 
bundeling 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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TOUR DE MESTREECH DONEERT ¤ 37.500,-!
Tour de Mestreech, de exclusieve rally, die dit jaar voor de vierde keer werd georganiseerd, 
ondersteunde ook dit jaar weer twee goede doelen: ALS en de Business Vrienden van 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Er werden dan ook twee cheques uitgereikt, de cheque 
van het Kankeronderzoekfonds Limburg had een waarde van ¤ 37.500,-!

Zaterdagochtend 6 september startten de coureurs en hun bijrijders bij 
Kasteel Vaeshartelt, waarna de route door het Limburgse heuvellandschap 
voerde. De deelnemers finishten bij Chateau Sint Gerlach, waar aansluitend 
het diner én de  prijsuitreiking plaatsvond.

Kankeronderzoekfonds Limburg dankt de organisatie én de deelnemers 
hartelijk voor deze geweldige opbrengst.

TERUGBLIK NETWERKBIJEENKOMST
Op dinsdag 10 november jl. vond een netwerk bijeenkomst plaats van de Kankeronder-
zoekfonds 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 chirurg prof. dr. Steven Olde Damink die een presentatie gaf 
over translationeel onderzoek  binnen chirurgie. Na afloop van de presentatie werden 
genodigden en belangstellenden rond geleid door het laboratorium en gaven gemotiveerde 
jonge onderzoekers uitleg over de inhoud van hun onderzoeken.

Tijdens het afsluitende diner reikten Frans Dullens en Hans Bours beeldjes uit aan nieuwe Business 
Vrienden. Uiteraard werden de aanwezige ’nogniet vrienden’  
gevraagd om ook Business Vriend te worden! 

De volgende bijeenkomst is 12 april 2016. Wilt u deze bijeenkomsten ook bijwonen? 
Kijk voor een foto-impressie en meer informatie op www.vriendenkl.nl. 

AGENDA 2016
12 APRIL 
Netwerkbijeenkomst
28 MEI 
Five 4 Five
25 JUNI
Golfdag

IN 2015 HEBBEN WIJ  WELKOM GEHETEN:
BUDÉ  BPV ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS  MAESSEN PLASTICS  JANSSEN  
GROND EN SLOOPWERKEN  BECKERROYEN & ZN  SCELTA MUSHROOMS  OFFERMANS,  
BORGERS & MEUFFELS  MAKERLAARS  KERCKHOFFS ADVOCATEN  VAN DELFT INFRA,
DALAURO BED & BREAKFAST  SOONS INTERIEURBOUW BV  PCO PAUWELS CONGRES  
ORGANISERS  OPENLINE  VAN NIEROP DETAL TECHNICS  VAN DE WEERDT BROOD EN
BANKET BAKKERIJ  KOOPMANS INTERNATIONAL  MONDI MAASTRICHT  RIONS  DOLMANS 
LANDSCAPING.

De opbrengst van de Golfdag 2015 kwam 
gelijkelijk ten goede aan het Kankeron
derzoekfonds Limburg en het Kinderon
derzoekfonds Limburg. 
Het Kankeronderzoekfonds Limburg 
ontving een cheque ten bedrage van  
¤ 5.000,.

Kankeronderzoekfonds Limburg dankt de 
organisatie voor de prachtige opbrengst. 
In 2016 vindt de golfdag op zaterdag 25 
juni plaats. 

Voor meer informatie kijk op  
www.vriendenkl.nl.

OPBRENGSTGOLFDAG 2015 ¤ 5.000,-

Willem de Goeij (Kiwanis Valkenburg aan de 
Geul), Guus Loo (Maastricht International Golf), 
Prof. dr. Gerard Bos (Maastricht UMC+), Frans 
Dullens (Business Vrienden), Ellen van de Ven 
(Kankeronderzoekfonds Limburg), Jan Willem 
Werker (Dohmen Otten Vermogrensbeheer). 

Kiwanis Club Valkenburg aan de Geul en Dohmen & Otten Vermogensbeheer 
hebben ieder afzonderlijk de afgelopen jaren een Golfdag georganiseerd 
waarvan de opbrengst naar een goed doel ging. Dit jaar bundelden zij hun 
krachten en hebben zij daarbij in Golfbaan "De Maastrichtsche" – International 
Golf Maastricht een partner gevonden. 


