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kent u Andere  
menSen dIe  

geïntereSSeerd  
zIjn In onS nIeuwS? 

Stuur de nIeuwSBrIef 
dAn geruSt door!

nIeuwe StIChtIng met 
zelfde doelStellIng

Het Kankeronderzoekfonds Limburg 
is sinds enige tijd officieel verder 
gegaan onder de naam ‘Stichting 
Kankeronderzoekfonds Limburg,  
partner van KWF Kankerbestrijding’. 

Deze nieuwe stichting met bijbehorend 
logo vertegenwoordigt de structurele 
samenwerking tussen het Health 
Foundation Limburg, het Maastricht UMC+ 
en KWF Kankerbestrijding om gezamenlijk 
fondsen te werven in de strijd tegen kanker. 
De belofte van het Kankeronderzoekfonds 
Limburg aan haar donateurs en relaties 
is ongewijzigd gebleven. Het gedoneerde 
geld besteden aan kwalitatief hoogwaardig 
onderzoek dat alle kankerpatiënten in Zuid-
Oost Nederland ten goede komt. U hoeft 
hier als donateur niets voor te wijzigen.  
Uw machtiging wordt automatisch omgezet 
naar het nieuwe bankrekeningnummer 
50.43.912 op naam van Stichting 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze 
wijziging kunt u ook zo terugvinden op uw 
bankafschrift.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan 
kunt u contact opnemen met Ellen van de 
Ven of Stephanie Klomp-Hameleers van  
het Kankeronderzoekfonds Limburg,  
Tel. +31 (0)43 407 73 63 of  
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Beste donateur / relatie,

Een eerste nieuwsbrief in een nieuw jaar is een mooie kans 
om terug te blikken. En wat een mooi jaar was het voor het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. In de laatste maanden van 2011 
mochten we de eerste editie van Koffie voor Kanker beleven. 

Samen met TV Limburg werd een speciale uitzending gemaakt over kankeronderzoek, 
patiënten en hun familie en mensen die in het kader van de actie een geld bedrag 
hadden opgehaald. Ook dit jaar zijn we alweer druk bezig met de volgende editie van 
Koffie voor Kanker, noteert u donderdag 1 november alvast in de agenda. 
De Vrienden van het Kankeronderzoekfonds Limburg begonnen het jaar op een 
sportieve wijze omdat de Lions Maastricht zich inspande voor het fonds tijdens de 
sponsorloop Zweit veur Leid. Zelf mocht ik samen met wielrenster Esther Crombach en 
collega Wilfred Germeraad ook meelopen. Een week later waren we met de Vrienden te 
gast bij Hostellerie La Butte aux Bois waar sopraan Marjon Lambriks de sterren van de 
hemel zong tijdens een benefietdiner. 
Maar we kijken natuurlijk ook graag vooruit. Vooruit naar de rest van 2012 waarbij we 
hopen op mooie acties voor het fonds en veel betrokkenheid van Limburgse bedrijven. 
Maar zeker ook mooie resultaten in ons kankeronderzoek waarmee we nog meer 
mensen kunnen helpen en een beter vooruitzicht kunnen bieden. Wij zetten er ons 
dubbel en dwars voor in en hopen daarbij ook weer op uw financiële steun te mogen 
rekenen. Meer weten over hoe u ons kunt steunen of helpen? Neem dan gerust contact 
op met mijn collega’s van het Kankeronderzoekfonds Limburg, tel.: 043-4077363. 
Met de carnaval achter de rug en lonkend voorjaar misschien al in de lucht wens ik u 
veel leesplezier. 

Dr. Gerard Bos

rondleIdIng en opendAg
Vrijdag 3 februari vond het minisym-
posium plaats voor geïnteresseer-
den in het Oncologie centrum van 
het Maastricht UMC+. Eerst werd er 

een interessante presentatie over immunotherapie onderzoek bij 
borstkanker gegeven door Dr. Michel van Gelder. De ontwikkeling 
van het onderzoek werd gepresenteerd en de volgende stappen 
werden getoond. Daarna was er een boeiende rondleiding onder 
leiding van Dr. Gerard Bos en 

Dr. Michel van Gelder door het laboratorium. Tijdens de rondlei-
ding mochten de aanwezigen ook nog zelf aan de slag in het lab, 
dit werd enthousiast ontvangen. Na een afsluitende borrel, met de 
mogelijkheid om vragen te stellen werd de rondleiding afgesloten. 

De jaarlijkse Opendag van het Maastricht UMC+ op zaterdag 4 
februari was deze keer een groot succes. Vele bezoekers waren 
geïnteresseerd zowel in het Oncologie centrum als in het  
Kankeronderzoekfonds Limburg.
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Mieke	winten-huisman	was	30	jaar	huisarts	in	
het Gezondheidscentrum in Neerbeek en werd in 
2007	geconfronteerd	met	borstkanker	nadat	zij	
pas	haar	man	aan	darmkanker	had	verloren.	in	
deze en de komende nieuwsbrieven beschrijft ze 
in een column het proces van haar ziekte.

Lees eerdere columns terug op onze website 
www.hfl.nl of www.kankerikhelp.nl.

een nIeuwe StArt

Het plotselinge vertrek uit de praktijk, toen bleek 
dat de werkhervatting mislukt was valt me heel 
zwaar. Ik had me er zo op verheugd om de draad 
weer op te pakken met mijn patiënten en uiteraard 
ook met het team waar ik al zo lang mee werkte. 
Ik had genoeg van mijn rol als patiënt en wilde 
weer aan de andere kant staan. Natuurlijk heb 
ik tegen beter weten in te veel hooi op mijn vork 
genomen. Bovendien moet ik opnieuw onder het 
mes om de borstreconstructie af te ronden. De 
expanders moeten immers vervangen worden door 
de definitieve protheses. Het is dan wel geen zware 
operatie, maar ik moet toch weer enkele dagen 
opgenomen worden en daarna een week of zes niet 
zwaar tillen en rustig aan doen. Verder heb ik nog 
steeds de infusen met Herceptin. Het wordt ook 
weer tijd voor de driemaandelijkse controle van de 
pompfunctie van mijn hart. Deze kan als bijwerking 
van Herceptin wel eens verslechteren wat dan kan 
leiden tot staken van deze toch wel heel belangrijke 
behandeling. Het is telkens weer spannend, met 

kloppend hart kijk ik op de monitor en probeer iets te achterhalen 
van een uitslag. Helaas moet ik daar dan een week op wachten tot het 
gesprek met de oncoloog. Gelukkig is het tot nu toe steeds goed gegaan 
dus ik ben optimistisch.

De gesprekken bij de coach zijn prettig en vooral verhelderend. Zij 
houdt mij de spiegel voor en laat me zelf in kaart brengen wat er de 
afgelopen jaren zoal in mijn leven is gebeurd en welke consequenties 
dit heeft voor mij en mijn dochters. Die komen ook regelmatig ter 
sprake, omdat ik me zo verschrikkelijk schuldig voel naar hen toe.  
Ook hun leven is compleet ontregeld door de zorgen om hun ouders.
Onvermijdelijk gaan we langzaam maar zeker ook onze blik op de 
toekomst richten. Wat is voor mij nu het belangrijkste in mijn leven 
en wat is haalbaar in de nieuwe situatie? Heb ik ook eens gedacht aan 
alternatieven? In de vele vrije uren wandelend door het bos of langs 
de zee komt langzaam het besef dat ik eigenlijk geen keus heb. Ik zal 
het roer moeten omgooien en kiezen voor een leven met meer rust, 
zonder zware avond, nacht- en weekenddiensten, meer tijd voor een 
privé-leven en alle taken in en om het huis, die vroeger door mijn man 
werden gedaan. 
Omdat ik de afgelopen twintig jaar naast mijn werk in de praktijk ook 
onderwijs heb gegeven aan de huisartsopleiding aan de Universiteit 
Maastricht ga ik daar eens mijn licht opsteken. Ik word er met 
open armen ontvangen en er wordt mij een baan aangeboden als 
huisartsbegeleider van 5de jaars co-assistenten. In het onderwijs kan ik 
mijn kennis en ervaring overdragen aan de nieuwe generatie artsen.  
Dit zou wel eens een leuke nieuwe uitdaging kunnen zijn en na een 
korte bedenktijd neem ik mijn besluit. Ik licht mijn collega’s in de 
praktijk in, nog steeds met pijn in het hart maar met een lichtpuntje in 
het vizier. We maken afspraken over een afscheidsreceptie en ik teken 
het contract aan de universiteit.

Het afscheid is aangrijpend: zoveel patiënten die hetzij persoonlijk, 
hetzij middels een brief laten weten dat ik veel voor hen betekend 
heb en dat zij mijn vertrek betreuren. Ook de receptie voor relaties 
en vrienden is hartverwarmend. Ik realiseer me, dat ik met een 
heel scala aan mensen heb samengewerkt, van specialisten in 
het ziekenhuis tot de opticien in het dorp, van verloskundigen tot 
begrafenisondernemers en natuurlijk alle andere eerstelijnswerkers 
in ons gezondheidscentrum en daarbuiten. Een mooie afsluiting na 30 
jaar, die de weg vrijmaakt voor een switch in mijn carrière.

Wilt u reageren op de column van Mieke? Dat kan! Stuur uw vraag of 
opmerking aan: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Wij vragen aan iedere ontvanger van deze nieuwsbrief of ze 
kenbaar willen maken de nieuwsbrief per post of per email te 
ontvangen. 

U kunt dit aangeven door een  mail te sturen naar 
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
Bedankt!

vrIjwIllIgerS gezoCht!
Het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft een aantal malen per jaar 
vrijwilligers nodig die acties willen starten, stands willen bemannen  
en andere hand- en spandiensten willen verrichten. Is dit iets voor u 
en  wilt u graag ons fonds helpen, neem dan contact op met  
Ellen van de Ven of Stephanie Klomp-Hameleers van het 
Kankeronderzoekfonds Limburg bel +31 (0)43 407 73 63 of  
mail naar info@kankeronderzoekfondslimburg.nl.

oproep!
lIever per emAIl 



AfwAChtend BeleId SomS voldoende nA BeStrAlIng 
en ChemotherApIe voor endeldArmkAnker

Tot nu toe was het altijd de standaard 
behandeling om deze patiënten met 
zo´n complete respons toch gewoon 
te opereren. De endeldarm en het 
omliggende vet en lymfeklieren worden 
dan verwijderd. Een ingrijpende 
operatie, waarna in ieder geval een 
tijdelijk stoma en voor sommige 
patiënten zelfs een permanent stoma 
nodig is. Bovendien kan de operatie 
gevolgen hebben voor de blaasfunctie, 
de functie van de sluitspier en seksuele 
functies, naast de complicaties die bij 
deze operatie kunnen optreden. Uit 
de studie komt naar voren dat in een 
goed geselecteerde groep patiënten 
met een complete respons de operatie 
waarschijnlijk veilig achterwege gelaten 
kan worden, waarbij er een groot 
voordeel behaald kan worden op het 
gebied van darmfunctie en kwaliteit van 
leven. De patiënten uit de studie werden 
geselecteerd met behulp van scans en 
kijkonderzoek van de endeldarm. Naast 
het achterwege laten van de operatie 
ondergingen de patiënten regelmatige 
controles, waarbij werd gecontroleerd 
of de tumor wegbleef. In totaal namen 
21 patiënten deel aan de studie. Slechts 
1 patiënt ontwikkelde teruggroei van de 
tumor en deze patiënt werd toen alsnog 
geopereerd. 

De Maastrichtse studie is wereldwijd 
pas de tweede in zijn soort. De 
eerste studie is van een Braziliaanse 
studiegroep en stamt uit 2004.(2) In 
die eerste studie werd de optie van 
‘niet opereren’ bij patiënten met een 
complete respons na voorbehandeling 
voor het eerst geïntroduceerd, wat 
toentertijd veel stof deed opwaaien. 
Door de publicatie van de tweede 
studie uit Maastricht is er meer 
draagvlak ontstaan voor ‘niet opereren 
gecombineerd met frequente controles’ 
wat meestal wait-and-see genoemd 
wordt. 

Niet alle patiënten komen in 
aanmerking voor de nieuwe 
benadering. Bij het merendeel, circa 
tachtig procent, verdwijnt de tumor 
niet na voorbehandeling en is toch 
een operatie nodig. Maar aangezien 
endeldarmkanker toch regelmatig 
voorkomt, is er toch een aanzienlijke 
patiëntengroep die mogelijk in 
aanmerking komt voor behandeling 
volgens het wait-and-see principe. 

In het Maastricht UMC+ is het op basis 
van deze eerste resultaten inmiddels 
de tendens om niet per definitie te 
opereren bij zo’n complete respons, 

Monique	Maas,	geerard	beets

Ongeveer de helft van de patiënten met endeldarmkanker wordt behandeld met 
een combinatie van chemotherapie en bestraling om de tumor te doen krimpen. 
ongeveer	20%	van	de	patiënten	reageert	zo	goed	op	de	voorbehandeling	dat	de	
tumor	geheel	verdwijnt,	wat	een	´complete	respons´	genoemd	wordt.	uit	een	
recente kleine Maastrichtse studie, die gepubliceerd is in het gezaghebbende 
tijdschrift Journal of Clinical Oncology, blijkt dat voor deze patiëntengroep een 
operatie mogelijk niet altijd nodig is.(1)

orAtIe dr. mAnon vAn engelAnd
Dr. Manon van Engeland, onderzoekster aan de Universiteit Maastricht en 
veelvuldig actief voor het Kankeronderzoekfonds Limburg, zal op 2 maart 
2012 benoemd worden tot bijzonder hoogleraar Pathobiologie van kanker, 
in het bijzonder de rol van Epigenetica. De titel van de oratie is “The silence 
of the genes”. Het Kankeronderzoekfonds Limburg feliciteert haar van 
harte met haar benoeming.

hetgeen voor Nederland uniek is. Na de 
chemotherapie en bestraling wordt bij 
alle patiënten beoordeeld of er sprake 
is van een complete respons. Op basis 
van deze beoordeling worden patiënten 
met een complete respons ingelicht 
over de studie en kunnen ze eventueel 
deelnemen. 

Op dit moment wordt het aantal 
patiënten in de studie nog uitgebreid, 
om nog meer bewijs te verzamelen 
over deze nieuwe behandeloptie. 

Het was een gewaagde studie, vertelt 
oncologisch chirurg dr. Geerard Beets 
van het Maastricht UMC+. “We hebben 
veel tegenwind gehad van specialisten. 
Een operatie is bij deze tumoren de 
standaardbehandeling en men vond 
het niet ethisch om patiënten niet te 
opereren. Maar patiënten zelf denken 
daar anders over. Een operatie is 
immers zwaar, met een grote kans op 
een stoma. Niet iedereen wil dat.” 

Referenties:
1. Maas M, Beets-Tan RGH, Lambregts 
DMJ, et al. (2011) Wait-and-see policy 
for clinical complete responders after 
chemoradiation for rectal cancer.  
J Clin Oncol 29:4633–4640
2. Habr-Gama A, Perez RO, Nadalin 
W, et al. (2004) Operative versus 
nonoperative treatment for stage 
0 distal rectal cancer following 
chemoradiation therapy: Long-term 
results. Ann Surg 240:711–718



BewuSt Betrokken ondernemer: 

rAlph hABetS vAn SAuter wIjnen

Al eenS over uw 
nAlAtenSChAp 
nAgedACht?

Misschien heeft u er nog nooit bij 
stilgestaan, of wilt u er nog niet 
bij stilstaan, maar nalaten aan het 
goede doel kan een wezenlijke 
bijdrage leveren. Vandaar dat het 
Kankeronderzoekfonds Limburg 
een campagne gestart is waarin 
we onze relaties willen informeren 
over de mogelijkheden van nalaten 
aan het goede doel.

Er zijn in principe twee manieren 
om het doel op te nemen in uw 
testament, als (mede-) erfgenaam 
of als legataris. In beide gevallen 
gaat uw financiële bijdrage in zijn 
geheel naar ons goede doel. Het 
Kankeronderzoekfonds Limburg is 
als charitatieve en Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) volledig 
vrijgesteld van successierechten. Het 
fonds betaalt dus geen belasting over 
erfrechtelijke verkrijgingen.
Mocht u informatie willen hierover, 
neem dan contact op met Stephanie 
Klomp-Hameleers op 
+31 (0)43 407 73 63 of 
info@kankeronderzoekfonds.nl.
Vanzelfsprekend kunt u ook bij een 
notaris of een financieel adviseur 
terecht. 

De laatste tijd horen en lezen we 
vaak over maatschappelijk betrokken 
ondernemen en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Wat houdt 
dit nu in? Slechts mooie kreten zonder 
inhoud of daadwerkelijke actie voor 
het	goede	doel?	in	de	vorige	uitgaven	
kwamen reeds een aantal ondernemers 
aan bod. Nu is het de beurt aan Ralph 
Habets, één van de eigenaren van 
Sauter Wijnen uit Maastricht.

Ralph Habets, 32 jaar, is getrouwd met 
Joyce en is vader van een zoon (Tum) 
van anderhalf. Ze wonen in Maastricht, 
hemelsbreed nog geen kilometer van 
het bedrijf Sauter Wijnen. Naast Ralph 
Habets zijn er nog twee mede-eigenaren 
van Sauter Wijnen, Guido Quaden en 
Erik Sauter sr. Als ondernemer ziet hij 
gelukkig nog kans om zijn vrije tijd nuttig 
te besteden. Af en toe een rondje hard 
lopen en sinds enige tijd golft hij. Ook 
gaat hij graag op vakantie en geniet hij 
van culinaire zaken, in een restaurant 
maar ook als kok in zijn kookclub.
Ralph’s betrokkenheid bij het steunen 
van het Kankeronderzoekfonds Limburg 
en de businessclub komt voort uit 
het van dichtbij getuige zijn van de 
impact van de slopende ziekte op zijn 
schoonvader. Hij moest na een jarenlang 
gevecht in 2010 de strijd staken. 

Toen in deze periode ook de 
Preuvenetour wielerronde voor het 
Kankeronderzoekfonds Limburg reed, 
was de relatie met het fonds snel gelegd. 
Het resulteerde in meerdere mooie 
evenementen voor het goede doel, 
waarbij er erg mooie bedragen voor 
onderzoek werden binnengehaald.

Ralph benoemt het benefietdiner dat 
hij met medewerking van enkele top-
restaurants en horeca- toeleveranciers 
op 10 april 2011 organiseerde in de 
eigen winkel. “Meer dan 100 personen 
aan tafel die genoten van heerlijke 
gerechten en wijnen, bediend door 
studenten van de hotelschool en 
muzikaal begeleid door onder andere 
de Tuna Universitaria de Maastricht. 
Deze groep muzikanten hebben op die 
dag besloten hun eigen grote Europese 
Tuna-treffen in september 2011 aan 
het Kankeronderzoekfonds Limburg te 
koppelen. Een mooi sneeuwbaleffect”, 
aldus Ralph.

Sauter Wijnen is ook al een keer 
gastheer geweest voor de businessclub 
Vrienden, die er een netwerksessie 
en presentatie hielden. “Daar is de 
winkelruimte uitermate geschikt voor. 
En we kunnen ook goed inspelen op de 
informele kant van zo’n sessie met een 
wijnproeverij”.

Ook bij Sauter Wijnen staat het 
personeel achter deze vorm van 
maatschappelijke betrokkenheid. Ralph 
geeft aan dat helaas ook voor hen geldt 
dat kanker een ziekte is die iedereen 
direct of indirect treft. “Mijn collega’s en 
ik zijn ons erg bewust dat er veel geld 
nodig is voor onderzoek naar kanker, om 
in de nabije toekomst veel vooruitgang 
op dat gebied te boeken”, zegt Ralph. En 
daar dragen wij graag ons steentje aan 
bij! 

sauter	wijnen	is	sinds	2010	gevestigd	
tegenover het L1 gebouw in Maastricht 
(Withuisveld)

www.sauterwijnen.nl

De actie Koffie voor Kanker loopt 
gewoon door zoals u in de inleiding 
van Dr. Gerard Bos kon lezen. 
u	kunt	nieuwe	acties	starten	en	
ook nieuwe koffie(spaar)potten 
gratis bestellen voor uw actie. 
u	kunt	ons	bellen	op	
+31	(0)43	407	73	63	
of een mail sturen naar 
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl



Zweit veur Leid terugblik
Op zaterdagmiddag 7 januari organi
seerde de stichting Zweit veur Leid de 
jaarlijkse sponsorloop voor het goede 
doel. Dit jaar waren er drie partners bij 
de organisatie betrokken, deze mochten 
zelf een goed doel kiezen. Eén daar van, 
die Lions Club koos voor de businessclub 
Vrienden Kankeronderzoekfonds 
Limburg.

Meer dan 600 lopers liepen die zaterdag 
voor de goede doelen. Het startschot werd 
gegeven door de gouverneur, de heer 
Theo Bovens. Onderweg waren er enkele 
controleposten waar de deelnemers hun 
kaart konden afstempelen. 

Namens het Maastricht UMC+ deed een 
team van artsen en onderzoekers op het 
gebied van kanker mee aan de sponsor-
loop met als kopmannen Dr. Gerard Bos 
en Dr. Wilfred Germeraad. Zij werden voor 
deze gelegenheid bijgestaan door Esther 
Crombag, een visueel gehandicapte wiel-
renster en docente aan de rechtenfacul-
teit in Maastricht. De finish vond plaats op 
het Vrijthof, de huldiging en chequeover-
dracht vond in het Theater aan het Vrijthof 
plaats. De Vrienden Kankeronderzoek-
fonds Limburg ontvingen een cheque van 
maar liefst € 12.600,- Wij spreken graag 
onze dank uit aan de lopers en de Lions 
Club Maastricht.

Colofon
De Vrienden Kankeronder-
zoekfonds Limburg is een 
businessclub voor ondernemers 
die naast het netwerken extra 
financiële middelen en fondsen 
werft voor medisch weten-
schappelijk kankeronderzoek 
dat plaatsvindt in het Maas-
tricht UMC+. Deze bundeling 
van krachten vergroot de kans 
op een effectieve strijd tegen 
kanker. Giften komen direct 
ten goede aan onderzoek naar 
nieuwe behandel methoden en 
zorg voor kankerpatiënten in 
Limburg. Hierdoor kan onze 
regio hoogwaardige onderzoe-
kers en artsen aantrekken, met 
hoogwaardige patiëntenzorg als 
direct resultaat.
Meer informatie vindt u op: 
www.vriendenkl.nl of via 
email: info@vriendenkl.nl

Op vrijdag 11 mei organiseert Dohmen en 
Otten Vermogensbeheer een golftoernooi 
op de golfbaan “Het Rijk van Margraten” 
om met ondernemers te netwerken maar 
vooral voor de Vrienden Kankeronderzoek-
fonds Limburg. Iedereen kan hieraan deel-
nemen, individueel maar ook als bedrijf. 
U kunt dan één of meerdere flights kopen. 
Ook zijn er meerdere sponsorpakketten 
met extra voordelen. 
Golft u nog niet? Ook voor niet golfers is er 
de mogelijkheid om deze dag bij te wonen 
in de vorm van een clinic door professio-

Golftoernooi Dohmen en Otten voor het goede doel op  
11 mei in Margraten 

Benefietdiner Hostellerie 
La Butte aux Bois
Marjon Lambriks zingt Kankeronderzoeksfonds 
Limburg € 4500,- toe !
Afgelopen weekend trad Marjon Lambriks, voormalig ster uit de 
Weense Staatsopera, tweemaal op tijdens het ‘Wiener Neujahr’ – 
weekend in Hostellerie La Butte aux Bois te Lanaken, ten bate van 
het Kankeronderzoekfonds Limburg. De onlangs geridderde sopraan 
stond in haar carrière zij aan zij op wereldpodia met o.a. Luciano Pavarotti, José Carreras en Rudolf 
Schock. Officieel nam ze twee jaar geleden afscheid en beëindigde haar carrière met een concert 
voor H.M. Koningin Beatrix.

Ze maakte een uitzondering ‘voor het goede 
doel’. Tijdens het zeer stijlvolle Gala diner 
op zaterdag avond en een frivole - brunch 
op zondag ochtend bracht ze de aanwezigen 
in vervoering met topstukken van de familie 
Strauss, Franz Léhar en Robert Stolz. Tijdens 
de avond nam onderzoeksleider Dr. Gerard Bos 

van Kankeronderzoekfonds Limburg ( Maastricht 
UMC+) een cheque in ontvangst ter waarde van
 € 4500,- De enthousiaste aanwezigen reageerden 
in superlatieven en vroegen na een toegift om een 
vlotte ‘comeback’. Met haar uitzonderlijke stem 
en unieke uitstraling wil Marjon Lambriks in de 
toekomst haar kennis en ervaring overdragen.

Marjon Lambriks geflankeerd door Dr. 
Gerard Bos en Marc Alofs, directeur 
van La Butte aux Bois

Esther Crombag te midden van 
Dr. Gerard Bos en Dr. Wilfred Germeraad

nele golfleraren. Het toernooi zal om 9.30 
uur aanvangen en de golfclinic om 11.00 
uur. 
Voor en na het toernooi is er genoeg 
gelegenheid om te netwerken. Na het 
golftoernooi en de golfclinic vindt, onder 
het genot van een hapje en een drankje, 
een korte presentatie plaats door het 
Kankeronderzoekfonds Limburg.
De opbrengst zal naar het Vrienden  
Kankeronderzoekfonds Limburg gaan, die 
op hun beurt het onderzoek naar kanker 
in het Maastricht UMC+ steunen.
Kortom, meer dan genoeg redenen om 
mee te helpen kanker de wereld uit te 

helpen op een sportief, 
“zakelijke verantwoor-
de” wijze. 

Meer informatie  
vindt u op  
www.dohmen-otten.nl onder “links” of via 
Dhr. Jan-Willem Werker van Dohmen en 
Otten J.werker@dohmen-otten.nl . 

Geef u zo snel mogelijk op, er zijn maar 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 
vol=vol!

AGENDA
•	 Vrijdag	11	Mei	
	 golftoernooi	dohMen	en	otten
•	 dinsdag	12	juni	
	 	KijKje	in	de	KeuKen	MuMC+	 

NEtWERK EVENt
•	 	Zaterdag	1	septeMber	
	 rally	tour	de	MestreeCh



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
het Kankeronderzoekfonds Limburg. 

Heeft u vragen over het Kankeronderzoekfonds Limburg? 
Neem dan contact op met Stephanie Klomp-Hameleers via  
onderstaand telefoonnummer.

Contactgegevens:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht 
T +31 (0)43 407 73 63
W www.kankerikhelp.nl 
E info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
ING 50.43.912

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

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.

AgendA
•	 16	t/M	25	Maart:	
 tEFAF
•	 1 NOVEMBER:
 liMburgse	Koffie	Voor	KanKer-dag	
•	 30	juni	t/M	1	juli	
 RONDE VAN WOLDER

straatwerVing:
in	weeK	12,	Van	18	t/M	24	Maart,	in	

weeK	17,	Van	22	t/M	28	april	en	in	

weeK	21,	Van	20	t/M	26	Mei,	Zal	er	

op	werKdagen	in	de	Centrale	hal	

Van	het	MaastriCht	uMC+	/	aZM	

donateurswerVing	plaatsVinden	

VOOR HEt KANKERONDERZOEKFONDS 

liMburg.

Aan dit nummer werkten mee:
Dr. Gerard Bos
Dr. Monique Maas
Mieke Winten-Huisman
Ellen van de Ven
Stephanie Klomp-Hameleers
Babette Frank

Steun onS fondS met uw oude 
ICt AppArAtuur en gSm’S

U kunt het Kankeronderzoekfonds Limburg ook steunen met 
oude ICT apparatuur en gsm’s. Hoe? Heel simpel! 
ITDonations.nl verkoopt of verwerkt uw oude apparatuur en 
schenkt de opbrengst aan ons fonds.

Meer weten? 
neem contact op met Stephanie KlompHameleers  
of	ellen	van	de	Ven,043-4077363

Dataverwijdering certificaat
Het verwijderen van uw data is een belangrijke taak die 
wij uitvoeren door middel van Blancco software. Deze 
software is goedgekeurd door o.a. de AIVD (Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Daarmee is een 
100% veilige wisactie van uw hardware gegarandeerd. 
Wij verwijderen de uiterlijke klantkenmerken van alle 
assets en u ontvangt van ons een uitgebreide rapportage 
alsmede de dataverwijderingscertificaten. 

Milieuvergunningen
ITdonations en partners beschikken over alle 
milieuvergunningen en certificaten die nodig zijn vanuit 
de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
regelgeving. Zo bent u verzekerd dat al uw apparatuur  
op de juiste wijze wordt verwerkt en hergebruikt.

Welke ICT apparatuur
Op de achterzijde van dit leaflet staat afgebeeld welke  
ICT apparatuur u kunt inleveren.

Ons professionele verwerkingsmodel is 

zo ingericht dat veiligheid en controle 

voorop staat. Door onze jarenlange 

ervaring zijn wij gespecialiseerd in 

het verwijderen van data.

Professionele verwerking

ITdonations
Ravenswade 150G, 3439 LD  Nieuwegein | T (030) 248 40 04 | E info@itdonations.nl | I www.itdonations.nl

Kies nú een goed 
doel dat bij uw 
organisatie past!

wederom een mooIe gIft  
vAn StIChtIng BoekenSteun
De Stichting Boekensteun Heerlen, een winkel met tweede 
hands boeken en cd’s aan de Van Weerden-Poelmanstraat in 
Heerlen, doneerde onlangs een bedrag van € 5.000,- aan het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. De winkel wordt bestierd door 
vrijwilligers en doneert de opbrengsten van de verkoop aan goede 
doelen, waaronder ons fonds. Ook vorig jaar kreeg ons fonds al 
twee mooie giften van stichting Boekensteun en nu bij aanvang van 
het nieuwe jaar weer. Een mooi begin van 2012!
Waarvoor wij de Stichting Boekensteun en alle medewerkers zeer 
dankbaar zijn.

Sevagram doneert aan 
Koffie voor Kanker

SevAgrAm doneert AAn koffIe voor kAnker
Afgelopen jaar heeft Sevagram een actie week (27 okt. – 3 nov. 
2011) gehouden om Koffie voor Kanker te ondersteunen. Wij danken 
medewerkers en bewoners van Sevagram voor hun inzet gedurende 
de actie week. Tijdens de actie week zijn er verschillende activiteiten 
geweest op verschillende locaties van Sevagram in Vaals, Heerlen en 
Valkenburg. Deze activiteiten hebben een fantastisch bedrag van  

€ 1.385 opgebracht. In de 
volgende nieuwsbrief zullen we 
hier uitgebreid op terugblikken 
en vooruit kijken naar de acties 
die Sevagram dit jaar voor 
Koffie voor Kanker zal gaat 
opzetten. 

enSemBle, droge ChArdonnAy-
terret voor het goede doel!
De droge witte “Ensemble”wijn, die Sauter Wijnen 
sinds het voor jaar op de markt heeft gebracht zijn 
nog steeds te koop. Van elke fles wijn gaat er één euro 
naar kankeronderzoek. Dus sla u slag en steun het 
Kankeronderzoekfonds Limburg. Meer informatie of 
bestellen: www.sauterwijnen.nl.


