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Beste donateurs en relaties,

Na wat een oneindige winter leek, zien we 
langzaam de tekenen van het voorjaar. 
Een tijd om weer van tuin en buitenleven 
te gaan genieten, plannen te maken en die 
zaken op te pakken die tijdens de winter zijn 

blijven liggen. Niet dat we bij het Kankeronderzoekfonds Limburg 
stil hebben gezeten. Absoluut niet! In deze nieuwsbrief blikken we 
terug op een paar zeer geslaagde acties! Waaronder de actie van 
ICT bedrijf Innervate en de schilderijenverkoop van Wim Luige.  
Ook willen wij u laten weten, dat wij verheugd zijn over het feit dat 
de organisatie van TEFAF ook dit jaar heeft besloten een oncologie 
leerstoel te financieren! Voor het achtste achtereenvolgende 
jaar laat de TEFAForganisatie, middels dit mooie gebaar, zien 
hoeveel waarde men hecht aan hoogwaardig kankeronderzoek op 
internationaal niveau in deze regio.

In deze nieuwsbrief leest u meer over het vooruitstrevende onder
zoek van mijn collega prof. dr. Philippe Lambin, op het gebied van 
radiotherapie. Een therapie die steeds nauwkeuriger en beter  
gedoseerd kan worden toegepast en waardoor de overlevings
kansen van met name patiënten met longkanker in deze regio 
verbeteren. In de nieuwe rubriek ‘Wie is de onderzoeker’ stelt  
Prof. dr. Lambin zich aan u voor. We vinden het namelijk niet alleen 
belangrijk dat u weet wat er met uw donaties gedaan wordt, maar 
ook dat u de onderzoekers leert kennen die met de onderzoeks
gelden aan de slag gaan. 

De Ladies Circle Maastricht viert deze zomer haar 10jarig bestaan 
en daarom organiseren zij een feestavond in de Bonbonnière. 

De dames hebben toegezegd €10 van elk verkocht toegangs 
kaartje aan het Kankeronderzoekfonds Limburg te doneren!  
Ook wordt er weer een golfdag georganiseerd door Dohmen & 
Otten  Vermogensbeheer. Ditmaal kunnen geoefende golfers én 
mensen die het golfen een keertje willen oefenen zich aanmelden 
voor een golfdag in het Hoenshuis te Voerendaal. Verder hebben  
wij hebben ook de Ronde van Wolder in de agenda genoteerd.  
Een heel weekend vol wielerspektakel, waarbij het goede doel  
niet uit het oog wordt verloren.

Zo worden er weer allemaal acties georganiseerd, waarvan wij niet 
alleen mooie donaties mogen ontvangen, maar die ook bijdragen 
aan de naamsbekendheid van het Kankeronderzoekfonds Lim
burg. En hopelijk meer mensen aanzet om een donatie te doen of 
een  actie op te starten. Het hoeven niet allemaal grote acties te 
zijn, onze kleinschalige ‘Koffiemoment voor Kanker’ acties worden 
evenzeer gewaardeerd! We beseffen dat, in deze economische tijd, 
mensen steeds vaker keuzes moeten maken, maar voor ons is elke 
donatie belangrijk. Immers elke euro die gespendeerd kan worden 
aan onderzoek, betekent meer kans op betere behandelmethoden 
en betere prognoses voor kankerpatiënten! En weet U waar ik nu 
warm van word? Van de patiënt die mij na zijn 60jarig huwelijks
feest een enveloppe overhandigt als bijdrage voor het goede doel. 
Omdat juist al die beetjes helpen en we blijkbaar onze gedachte van 
‘dichtbij’ in de praktijk kunnen brengen. Dank voor uw steun en dat 
we allemaal van een mooi en gezond voorjaar mogen gaan genieten!

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos

aGenda
15 t/m 26 maart  tefaf
23 maart  donateurs bijeenKomst
23 maart  open dag maastriCht umC+
mei (datum  volGt) KiCK off Koffiemoment voor KanKer
15 juni  Lustrum Ladies CirCLe 
30 juni  ronde van WoLder
november (datum  volGt) Koffiemoment voor KanKer

verkooPoPbrenGst tekeninGen wim luinGe: €1007,95

Zoals u heeft kunnen lezen in 
de vorige nieuwsbrief, heeft 
amateurkunstenaar wim luinge 
een mooie serie van gewassen 
pentekeningen gemaakt met als 
thema de vele bijzondere deuren, 
poorten en doorgangen in roermond.

Deze tekeningen zijn tentoongesteld 
tijden de expositie met als thema  
“Remunjse Porteretten”. Lopende de 
expositie is het mogelijk om tekenin
gen te kopen. 

Dit heeft inmiddels al een bedrag 
van € 1007,95 opgeleverd voor het  
Kankeronderzoekfonds Limburg. 

geïnteresseerd in een van de 
tekeningen van Wim Luige? 
Bezoek dan de expositie in het 
seniorencentrum ‘t Paradies’ te 
Roermond. Deze loopt nog tot april! 

Voor meer informatie op 
poortenvanroermond.wordpress.com 
of op wimluinge.wordpress.com

het kankeronderzoekfonds limburg 
bedankt wim luinge voor het inzetten van 
zijn tekeningen ten behoeve van een mooie 
donatie voor kankeronderzoek!
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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.

Weer kreeg ik zo’n vreselijk telefoontje. Er is kanker geconsta
teerd bij een vriendin van ons. We weten verder nog helemaal 
niks. Er is een tumor geconstateerd, maar het is een secun
daire tumor. De oorzaak van de kanker is nog niet bekend.

En meteen gaan er allerlei gedachten door je hoofd. Het gaat 
hier over een jonge moeder, getrouwd met een gezellige vent. 
Samen hebben ze een zoon, die net begint te puberen. Met hun 
gemeenschappelijke enthousiasme was dat iets, wat ze met 
vertrouwen tegemoet konden zien, maar ineens is alles anders. 
De schijnwerper staat niet meer op de zoon, maar wordt 
verdraaid naar haar. Zij wil met die problemen alles behalve in 
die schijnwerpers staan. 

Ineens is een jong gezin beroofd van het momentum dat hen 
met veel plezier door alle uitdagingen van deze wereld hielp. 
Het leven gaat door, maar de centrale uitdaging heet ineens 
kanker. Dat is voor een puber, die gewoon behoefte heeft aan 
aandacht in een toch al verwarrende levensfase, een geweldige 
extra uitdaging om mee om te gaan. Dat is voor de echtgenoot, 
die niets liever wil dan dit probleem voor zijn vrouw op te 
lossen, een hele moeilijke positie. Hij kan alleen haar hand  
vast houden en haar steunen daar, waar zij dit toelaat.

Vanuit een rotsvast vertrouwen in de kracht van het eigen 
gezinnetje is dat gezin, en alles en iedereen daaromheen, 
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Zaterdag 15 juni viert ladies Circle 
maastricht (lC50) haar 10-jarig 
bestaan met een swingend feest in 
de bonbonnière te maastricht.

Iedereen is van harte welkom om 
deze feestelijke avond bij te wonen! 
Onder het genot van goede spijs 
en drank, muziek van een Dj én 

huiszanger  Geralt, zal er niet alleen 
worden gedanst en genoten, maar 
worden ook fondsen geworven voor 
het Kankeronderzoekfonds Limburg. 
Besloten is om de opbrengst van dit 
jaar te schenken aan het onderzoek 
van dr. Lotte Wieten en haar team 
naar de werking van de donor  
Natural killer cel. 

De entrée bedraagt € 50 allin, waarvan 
€ 10 ten goede komt aan het onderzoek.
Om extra inkomsten te verwerven voor 
het Kankeronderzoekfonds Limburg, 
bestaat de gelegenheid om middels een 
kleine aanvullende bijdrage reclame te 
maken voor uw praktijk of uw bedrijf. 

via ladiescircle50maastricht@hotmail.com 
kunt u kaarten bestellen en kenbaar  
maken dat u wilt sponsoren 

lustrumfeest ladies CirCle maastriCht

beland in een tergend onzekere situatie. Wat is er aan de 
hand? Kan er iets aan gedaan worden? Laten we ervan 
uitgaan, dat het kan, maar welke nare behandelingen zal zij 
moeten ondergaan? Zullen deze uitein delijk leiden tot het 
gewenste resultaat? En als dat allemaal achter de rug is, dan 
blijft die geweldige onzekerheid of de kanker voorgoed weg is 
of dat hij na een aantal jaren de kop weer op zal steken.

Alleen de patiënt zelf kan weten wat al deze vragen en alle 
vragen die daardoor weer opgeroepen worden voor hem of 
voor haar betekenen. Iedere patiënt heeft een eigen manier 
om daarmee om te gaan. Sommigen doet het goed als ze heel 
veel medeleven ervaren, anderen trekken zich terug in hun 
schulp. Er zijn patiënten die graag een ondersteunend woord 
horen en bij anderen werkt dat juist weer belastend. Hoe 
goed je iemand ook denkt te kennen, je hebt er geen idee van 
wat de mallemolen van de kankermelding met iemand doet. 

Ik had er een hekel aan als mensen voor mij een beroep 
deden op mijn optimistische natuur, of op mijn vermeende 
mentale kracht. “jij bent zo sterk, je slaat je er wel door
heen” vond ik een afschuwe lijke kreet om te horen. Het 
wierp me waarschijnlijk nog harder terug op mezelf, dan ik al 
gegooid was. De beste reactie voor mij, kwam van een vriend 
uit Groningen. Hij schreef mij een kaartje met de zin: ”Pim, 
doem in de voest”. Gelukkig legde hij dat in dat kaartje ook 
meteen uit. Hij bedoelde dat ik de duim van een hand in de 
vuist daarvan moest grijpen. Dan kun je enorm veel kracht 
zetten. Kracht die je nodig hebt om alle uitdagingen, waar
voor je door je kanker wordt geplaatst, aan te gaan. 

In mijn vorige column schreef ik, dat ik als patiënt vooral 
geïnteres seerd ben in de (na)behandeling van de ziekte. Ik 
ben dan ook blij, dat er in het Maastricht UMC+ eindelijk 
een volwaardige oplossing is gevonden voor de prikpoli, 
waar dagelijks veel mensen in een smalle gang tegen 
de muur geplakt zaten te wachten, tot hun nummertje 
werd afgeroepen. Dat doet goed. Als mens ben ik vooral 
geïnteresseerd in het bedwingen van kanker en het 
terugbrengen van deze ziekte tot de proportie van een 
griepje. En uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen. 
Wat veroorzaakt kanker, hoe kunnen we het voorkomen, 
vroegtijdiger ontdekken, zal er ooit een vaccin denkbaar zijn? 
Alleen het antwoord op dat soort vragen kan ervoor zorgen, 
dat we dat soort vreselijke telefoontjes niet meer hoeven te 
vrezen.
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Kwaliteit radiotherapie wordt 
steeds beter
Radiotherapie (bestraling) is een belangrijke 
behandeling in de aanpak van longkanker. 
Deze therapie wordt, al dan niet in combi
natie met chemotherapie, vooral gebruikt 
bij patiënten die door een  gebrek kige 
lichamelijke conditie of door de uitgebreid
heid van de ziekte niet geopereerd kunnen 
worden. Dankzij voortdurend onderzoek en 
toenemende technologische vooruitgang is 
de kwaliteit van de radiotherapie het laatste 
decennium sterk toegenomen. Het team 
van MAASTRO Clinic stelt zich ten doel om 
door middel van onderzoek de al ingezette 
vooruitgang voort te zetten en de kans op 
lokale controle van de longtumor met 15% 
te verhogen (gemeten 1 jaar na behandeling) 
en de overleving van de behandelde patiën
ten met 12 % te verhogen (gemeten 2 jaar na 
behandeling). Hierbij wordt gestreefd naar 
gelijkblijvende bijwerkingen én kwaliteit van 
leven. 

nauwkeuriger bestralen spaart 
gezonde weefsels
Traditioneel worden alle kwaadaardige  
gebieden bestraald met eenzelfde,  
homogene dosis. Hierbij bepaalt de maxi
male dosis die op de naburige organen 
en gezonde weefsels mag terechtkomen 

de maximale dosis waarmee de tumor en 
lymfeklieren bestraald mogen worden. 
Sinds enkele jaren worden patiënten met 
een longcarcinoom standaard bestraald 
met IMRT (Intensity Modulated Radiation 
Therapy). Dit is een speciale, uiterst  
accurate bestralingstechniek die het beter 
mogelijk maakt om gezonde weefsels te 
sparen en tumoren nauwkeuriger en met 
een hogere dosis te bestralen. IMRT maakt 
het ook mogelijk inhomogene bestralingen 
uit te voeren.

hogere dosis in meest actieve deel 
van de tumor?
Een nieuwe in Maastricht ontwikkelde  
biomarker, maakt het mogelijk om het  
vermoedelijk meest agressieve deel  
van de tumoren, op te sporen. Onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat, na behande
ling, de ziekte daar het vaakst terugkomt.  
Onderzoekers van de MAASTRO Clinic  
willen de bestralingsdosis precies op 
dát deel van de tumor verder verhogen, 
zonder de maximale dosis voor de gezonde 
weefsels te overschrijden. Om de vraag te 
kunnen beantwoorden op welk gebied de 
bestralingsdosis het beste verhoogd kan 
worden, willen de onderzoekers een groep 
patiënten een extra bestralingsdosis (boost) 
op de hele tumor toedienen en een andere 
groep patiënten een boost toedienen op het 
meest actieve gedeelte van de longtumor. 
Met behulp van een loting wordt bepaald 

welke patiënt een hogere bestralingsdosis 
op het meest actieve gedeelte van de long
tumor krijgt. Het aantal bestralingssessies 
blijft 24, maar per keer wordt er een wat 
hogere bestralingsdosis gegeven, met in 
achtneming van de maximale dosis voor de 
normale weefsels. 

hogere dosis in delen van de  
tumor met lage concentratie van 
medicatie?
Middels een zogenaamde PET scan is te 
bekijken hoe medicatie in het lichaam en de 
tumor wordt opgenomen. Soms blijkt dat 
de medicatieopname in de tumor slechts 
heel laag of nihil is, of dat de opname door de 
tumor heel wisselend is. Het team van Prof. 
Lambin wil onderzoeken of een hogere be
stralingsdosis in die delen van de tumor met 
een lage medicatieconcentratie zinvol is. 

Lagere dosis in delen van de  
gezonde long die meer gevoelig zijn?
In Maastricht is ontdekt dat de stralings
gevoeligheid van een gezonde long niet 
overal uniform is. Zo vertonen bepaalde  
delen van een normale long soms symp
tomen van ontsteking en zijn daardoor 
gevoeliger voor bestraling. Onderzoekers 
hebben een nieuw concept ontwikkeld: 
Biological Avoidance Volume waarmee het 
volume van een gezonde long die gevoeliger 
is en die liever niet wordt bestraald, wordt 
bespaard van bestralingsbundels. 

“Ik ben radiotherapeut oncoloog van Belgi
sche oorsprong, geboren in Brussel. Ik ben 
51 jaar, gehuwd en heb zeven kinderen (wat 
de beste personeelsmanagementtraining is: 
je kunt ze niet ontslaan!). Ik heb gestudeerd 
in Brussel, Parijs en London: geneeskunde, 
met als specialisme radiotherapie oncologie. 
Naast mijn werk sport ik graag, ik heb een 
paar keer een marathon gelopen en train op 
dit moment voor de triatlon. Ik lees graag en 
heb een bijzondere belangstelling voor  
Boeddhisme (volgens Einstein de enige gods
dienst die verenigbaar is met de wetenschap) 
en filosofische geloven die inherent zijn aan 
meerdere culturen en godsdiensten.”

hoe bent u in maastricht
terechtgekomen?
“Na mijn studie ben ik in Leuven gaan 
werken. Men heeft mij vanuit Maastricht 
benaderd met de vraag of ik geïnteresseerd 

was om het radiotherapeutisch instituut te 
academiseren.”

 Wat zijn uw plannen voor de  
toekomst?
“Onze visie is om ‘Decision Support  
Systemen’ te bouwen; systemen die  
artsen helpen om de meest optimale 
behandeling te kiezen voor hun patiënten. 
Die keuze wordt steeds ingewikkelder. 
Longkanker blijft voor ons prioriteit!  
Een ander speerpunt is rectumkanker, 
we willen onderzoeken hoe mutilerende 
chirurgie kan worden vermeden door  
gerichte radiochemotherapie toe te pas
sen. Ook zijn we begonnen met onderzoek  
naar hoofd en halstumoren. Deze tu
moren hebben veel gemeenschappelijke 
kenmerken met longkanker. De kennis 
die we hebben over longkanker, kunnen 
we hier ook toepassen.”

wie is… PhiliPPe lambin?

lonGkanker

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 Prof.dr. Philippe lambin, medisch 
directeur maastro Clinic / radiotherapeut oncoloog. 

arts, manager of onderzoeker? 
“Mijn voorkeur gaat uit naar onderzoek en 
opleiding, vooral wat betreft de promo
vendi. Ik voel me geen manager. Ik heb in 
mijn loopbaan ook heel veel patiëntenzorg 
gedaan. Mijn droom als jonge arts was om te 
werken in een ontwikkelingsland en heb ook 
daadwerkelijk in Afrika en in Bolivia gewerkt. 
Maar op een bepaald moment heb ik gekozen 
voor radiotherapie oncologie. Ik was gechar
meerd van het multidisciplinaire karakter en 
de enorme mogelijkheden voor innovaties 
binnen deze specialiteit. Kanker is ‘De keizer 
aller ziektes’ (in analogie met het boek van 
Siddharta Mukherjee, ‘Een biografie van kan
ker’ een boek dat ik iedereen adviseer om te 
lezen). Ik heb hier helemaal geen spijt van!”
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op 17 januari 2013 overhandigde  
Piet muijtjens, directeur van innervate 
een cheque ter waarde van € 1.500 aan 
immunoloog dr. lotte wieten en internist 
hematoloog Prof. dr. Gerard bos.

Voordat het gezelschap van Innervate in 
het laboratorium werd rondgeleid, gaf 
dr. Lotte Wieten een heel heldere uitleg 
over het onderzoek naar de natural 

killer cells, waarbij de delegatie van 
Innervate ruim de gelegenheid kreeg om 
zeer ter zake doende vragen te stellen. 
Aansluitend volgde de rondleiding door 
het laboratorium, waarbij ook Prof. dr. 
Gerard Bos zich bij het gezelschap voegde 
en het tijd was voor het overhandigen van 
de cheque. Piet Muijtjens, de directeur 
van Innervate, motiveerde de donatie. 
“Wij hebben bij Innervate van dichtbij 

meegemaakt welke impact deze ziekte 
kan hebben. Als we een steentje kunnen 
bijdragen, dan doen we dat graag!”. Terwijl 
de bijeenkomst op informele wijze werd 
afgerond en ook dr. Michel van Gelder 
kennismaakte met Innervate werd door 
de onderzoekers nogmaals benadrukt 
dat het ontvangen van onderzoeksgelden 
broodnodig is om nieuwe, aanvullende 
behandelmethoden te kunnen vinden. 

Cheque voor kankeronderZoek fonds limburG

het in beek en in breukelen gevestigde iCt bedrijf 
 innervate verstuurt al een aantal jaren geen kerst-
kaarten en relatiegeschenken meer. liever wordt het 
budget geschonken aan een goed doel. het budget van 
2012 werd geschonken aan het kankeronderzoekfonds 
 limburg. en heel specifiek aan het onderzoek ‘killercel-
len tegen kanker’.

Roger Wigny, Operations Director en verantwoordelijk 
voor het HRMbeleid van Innervate, licht toe waarom. 
“Allereerst zijn we een ICT bedrijf en heel zakelijk, maar 
dit is ook een ‘mensenbusiness’ en onze mensen zijn 
heel belangrijk. Als bedrijf kun je uiteraard niet altijd 
maatschappelijk een steentje bijdragen, dat moet toevallig 
op je koers komen.”

“Een van onze oprichters Stephan van den Brekel is in 
2003 aan een hersentumor overleden. Voor ons is dat  
bijzonder confronterend geweest. Zoals hij elk zakelijk 
probleem tackelde, probeerde hij ook zijn ziekte te 
tackelen, een ongelooflijke vechter! Hij is drie jaar ziek  
geweest en drie keer geopereerd, maar het heeft uit
eindelijk allemaal niet mogen baten! Hij is maar 39 jaar 
oud geworden. Wij vragen ons nu nog wel eens af hoe hij 
dingen zou aanpakken. Stephan was geweldig bevlogen. 
Zijn ziekte en overlijden heeft ons gevormd.”

“We schenken het budget voor relatiegeschenken 
inmiddels al een aantal jaren aan een goed doel, vaak 
gerelateerd aan kanker. Zo hebben we al een keertje 

dr. Lotte Wieten, prof.dr. gerard bos, roger Wigny en ir. piet muijtjens.

iets aan het Ronald McDonald huis geschonken en aan het 
Toon Hermans huis. We hebben dit jaar gekozen voor het 
Kankeronderzoekfonds Limburg, omdat het toch ook iets 
regionaals heeft. We zijn een Limburgs bedrijf, met onze 
wortels verankerd in de Limburgse samenleving. En kanker 
is iets waar bijna iedereen in zijn nabijheid mee te maken 
heeft. Het komt voor iedereen heel dichtbij. Daarbij spreekt 
het innovatieve karakter van het medischwetenschappelijk 
onderzoek ons enorm aan,” vervolgt Roger Wigny, “wij 
hebben dagelijks met innovatie te maken en hebben veel 
klanten in de zorg. We kennen de branche goed. Maar het 
belangrijkste, vind ik, is dat je als bedrijf het verschil wilt 
maken. Tuurlijk, je wilt graag nog meer doen, maar we doen 
het met de middelen die we hebben!”

“We willen het niet bij deze ene actie laten en zijn van plan 
nog meer geld in te zamelen, door enkele ’Koffiemomenten 
voor Kanker’ in te lassen. Tijdens ons werkoverleg in 
Breukelen hebben we dit initiatief ook besproken en daar 
hebben we inmiddels collectebussen neergezet. We organi
seren regelmatig kennissessies, waar we onze kennis 
en expertise delen met geïnteresseerden over topics 
zoals bijvoorbeeld 
ICT Beleidsplan, 
informatiebeveiliging 
en Bring your Own 
Device e.d. Wij hebben 
ons voorgenomen om 
tijdens deze sessies, 
waar natuurlijk altijd 
koffie gedronken 
wordt, extra aandacht 
te vragen voor dit goed 
doel. Met een van de 
tijdens de presentatie 
te presenteren sheets, 
informeren wij onze 
relaties over het 
Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Dit initiatief 
past bij ons bedrijf en 
dat mag je ook delen.”

de GePassioneerdheid van de onderZoekers  
maakt ons noG betere ambassadeurs!
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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 te
gen kanker. Giften komen direct 
ten goede aan onderzoek naar 
nieuwe behandel methoden en 
zorg voor kankerpatiënten in 
Limburg. 

Meer informatie vindt u op: 
www.vriendenkl.nl of via 
email: info@vriendenkl.nl

Kankeronderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kanker
onderzoekfonds
Limburg

Business Vrienden

Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden

 11 juni netwerkbijeenkomst
van KanKeronderzoeKfonds Limburg business vrienden

business vriend navenant foundation organiseert op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2013 
twee unieke evenementen. 

Op zaterdag strijden liefhebbers om de eerste plaats in een oldtimerrally langs de Limburgse 
aspergevelden en op zondagmiddag vindt de traditionele verwennerij op sterrenniveau plaats: 
het Groot Limburgs Aspergediner bij Restaurant Da Vinci in Maasbracht. Waar het op zaterdag 
dus vooral gaat om het sportieve element, nemen zondag culinaire hoogstandjes de hoofdrol 
voor hun rekening. Toch hebben beide dagen van het aspergeweekend één gemeenschappelijk 
doel: het ondersteunen van het Kankeronderzoekfonds Limburg.
u kunt zich aanmelden via www.navenant.nl of info@navenant.nl

 

GolfdaG voor het Goede doel
vrijdag 31 mei organiseert business vriend dohmen & otten vermogensbeheer voor het 
tweede achtereenvolgende jaar een golfdag, waarbij alle opbrengsten ten goede komen 
aan het kankeronderzoekfonds limburg. dit jaar wordt de golfdag georganiseerd in Golf & 
Countryclub hoenshuis in voerendaal. 

voor ervaren en  
onervaren golfers 
Geoefende golfers en golfers 
met een handicap kunnen 
meedoen aan een toernooi, 
waar zij bij een aantal holes 
een extra hindernis zullen  
tegenkomen. Voor de on
ervaren golfers en mensen 
zonder gvb wordt er een 
drie uur durende golfclinic 
georga niseerd. Inschrijving is 
dus mogelijk voor iedereen!

een flight voor u en  
uw relaties 
De golfdag biedt u een mooie 
gelegenheid om uw relaties 

in een sportieve omgeving te 
ontmoeten, te netwerken én 
het Kankeronderzoekfonds 
Limburg een warm hart toe 
te dragen. Verleden jaar 
namen zelfs 16 verschil
lende bedrijven hun eigen 
relaties mee en brachten de 
gezamenlijke inspanningen 
€ 2750 op. Een heel mooi 
bedrag! Het streven is om dit 
bedrag dit jaar te evenaren of 
zelfs te verbeteren! 

meer informatie? 
Kosten voor deelname 
bedraagt € 180 (incl. BTW) 
per persoon. Dit is inclu

sief lunch en een borrel na 
afloop, waarin het u vrij staat 
om birdies, deuces, slices 
of strokes te bespreken of 
nader kennis te maken met 
de andere aanwezigen. En 
wilt u nog iets extrá s doen? 
Sponsor dan een hole! Doet u 
mee? Dan wordt u 31 mei om 
9.30 uur verwacht in Voeren
daal, om 10.30 uur slaat de 
eerste flight af. 
 
u kunt zich aanmelden via 
de heer jan willem werker, 
tel: 043-3285194, 
j.werker@dohmen-otten.nl

Tijdens deze eerste bijeenkomst van 2013 
wordt een presentatie gegeven door  
Prof. dr. Frans Ramaekers van GROW 
(School for Oncology and Developmental 
Biology) en geeft Prof. dr. Matty Weijenberg 
een presentatie over het darmkanker
onderzoek, één van de onderzoeken die door 
het Kankeronderzoekfonds Limburg worden 
ondersteund. Na haar presentatie geeft  
Prof. dr. Matty Weijenberg samen met 
enkele leden van haar onderzoeksteam een 
rondleiding door het laboratorium. Zo krijgt 

u een gedegen inkijk in wat er in het  
Maastricht UMC+ aan onderzoeken gedaan 
wordt. Aansluitend vindt er een diner plaats 
in het Maastricht UMC+ en heeft u, onder het 
genot van een hapje en een drankje, voldoen
de gelegenheid om te netwerken. 

aanmelden
U kunt zich aanmelden met uw bedrijf (maxi
maal 2 personen) door een email te sturen 
aan info@vriendenkl.nl Wij kijken er naar uit 
u tijdens deze avond te mogen begroeten.

agenda 
business 
vrienden
11 MEI 
ASPERGERALLy
12 MEI 
ASPERGEDINER
31 MEI 
DOHMEN & OTTEN 
GOLFTOERNOOI
11 jUNI 
NETWERKBIjEENKOMST
BUSINESS VRIENDEN
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op 11 juni a.s. wordt in het maastricht umC+ de netwerkbijeenkomst van de 
Kankeronder zoekfonds Limburg business vrienden gehouden.

nog geen business 
vriend? ook u bent van 
harte welkom! kom  
kijken in ‘de keuken van 
het ziekenhuis’ en word 
ook business vriend!

asPerGeweekend
een navenante beLevenis op 11 en 12 mei 2013



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

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

Contactgegevens:
Kankeronderzoekfonds Limburg
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht 
+31 (0)43 407 73 63
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl 
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 CBFKeur voor goede doelen.

aan dit nummer werkten mee:
Prof. dr. Gerard Bos
Prof. dr. Philippe Lambin
Ellen van de Ven
Babette Frank
Marcel Bourgonje
Pim Tiddens
joyce Larue
Gitta Orbons

aGenda
15 t/m 26 maart  tefaf
23 maart  donateurs bijeenKomst
23 maart  open dag maastriCht umC+
mei (datum  volGt) KiCK off Koffiemoment voor KanKer
15 juni  Lustrum Ladies CirCLe 
30 juni  ronde van WoLder
november (datum  volGt) Koffiemoment voor KanKer

noteer: 
de ronde van 
wolder oP 
29 en 30 juni
het maastrichtse kerkdorp wolder 
staat in het eerste weekend van de 
zomervakantie weer volledig in het 
teken van muziek, feesten, netwerken 
en vooral veel fietsen en wielrennen.  

diGitaal ontvanGen?

vanaf januari 2013 sturen wij de nieuwsbrief 
nog slechts tweemaal per jaar per post. 

Dat doen we om kosten én papier te sparen. Wilt u de 
nieuwsbrief viermaal per jaar blijven ontvangen? Dan 
is dat mogelijk. Stuur een email met uw naam en 
emailadres aan info@kankeronderzoekfondslimburg.nl 
en u ontvangt vanaf nu de nieuwsbrief digitaal. Kent u andere  

mensen die  
geïnteresseerd  

zijn in ons nieuws? 
stuur de nieuwsbrief 

dan gerust door!

Zaterdag 29 juni begint de dag met diverse mountainbikeactiviteiten, waarna 
het parcours wordt vrijgegeven voor de recreatieve wegwielrenner, terwijl op het 
kerkplein Wolder’s Got Talent! plaatsvindt. Een feestavond op het Kerkplein, met 
optredens van Anderkovver én Erwin, sluit de eerste dag af.  
 
Zondag 30 juni strijden ‘s ochtends junioren en beloften tijdens twee officiële 
KNWUwedstrijden, waarna om 13.00 uur het startschot klinkt voor de Business 
Tour Wolder. Tijdens deze bedrijvenwedstrijd strijden bedrijventeams sportief 
tégen elkaar, maar gezamenlijk vóór het Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze 
tweede dag wordt muzikaal afgesloten door de wervelende band 10 Feet Up.

Organiseer
je eigen
Koffiemoment!

DOE 
MEE!

www.koffievoorkanker.nl

in de zieKenhuishaL 
van het azm te maastriCht.

WeeK 10: 
4 t/m 10 maart
WeeK 12: 
18 t/m 24 maart
WeeK 13: 
25 t/m 31 maart
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straatwervinG


