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Beste donateurs en relaties,

De Koffiemomenten voor Kanker die met grote regelmaat worden
georganiseerd, waarderen wij evenzo. De acties leveren verras
sende bedragen op en dragen enorm bij aan de naamsbekendheid
van het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het zou mooi zijn als elke
lezer één cake bakt voor het goede doel en iedereen met zijn buren
bijvoorbeeld een barbecue zou organiseren! Het feit dat de gewor
ven fondsen worden aangewend ten behoeve van onderzoek dat in
het Maastricht UMC+ wordt uitgevoerd, blijkt veel mensen aan te
spreken. Daarom moet de uitdaging die ik u voorstel kunnen lukken.

Graag wil ik u in deze nieuwsbrief informe
ren over een bijzonder onderzoek. Bijzonder
in de zin, dat Prof. dr. ir. Matty Weijenberg
en haar team niet zozeer op zoek gaan
naar een remedie, maar naar een manier
om chronisch zieke kankerpatiënten op een goede wijze het leven
te laten oppakken ná hun behandeling? Want hoe gaat het verder
met mensen na hun operatie, chemo en radiotherapie? Klaar met
de behandeling, maar toch eigenlijk ook nog patiënt. Wat bepaalt
dat de ene patiënt beter om kan gaan met bijvoorbeeld chronische
vermoeidheid of de angst dat de kanker terugkomt? De EnCoRestudie onderzoekt de ENergie voor het leven na COloREctaal kanker
(dikkedarmkanker). Behalve de duur van overleven, kwantiteit van
leven, verdient ook de kwaliteit van leven onze voortdurende aan
dacht. Een interessant onderzoek, waarbij de onderzoekers zoveel
mogelijk patiënten uit de regio en ook daarbuiten willen betrekken.

Iedere euro helpt immers om kanker de wereld uit te helpen of,
als de ziekte u getroffen heeft, er goed mee om te kunnen gaan. Ik
betwijfel wel of we dat over 20 jaar al gerealiseerd hebben, zoals
sommige van mijn collega onderzoekers beweren. We maken stap
pen, maar 20 jaar is kort.
Hoe meer we kunnen doen hoe groter echter de trefkans op goede
oplossingen. Dat het Kankeronderzoekfonds Limburg niet ‘zomaar’
onderzoeken steunt, blijkt uit het feit dat de werkzaamheden van
GROW, de School voor oncologie en ontwikkelingsbiologie, die
samen met het Kankeronderzoekfonds Limburg beoordeelt welke
onderzoeken financieel worden ondersteund, door een internationa
le visitatiecommissie als ‘zeer goed tot excellent’ werd beoordeeld.
Onderzoeken op het gebied van radiotherapie en epidemiologie
behoren, volgens deze visitatiecommissie, tot de wereldtop! Onder
zoeken die dus mede mogelijk zijn dankzij uw bijdrage en waar we
trots op mogen zijn!

In deze nieuwsbrief blikken we ook terug op een aantal bijzonder
geslaagde activiteiten. Geslaagd in de zin dat initiatiefnemers en
deelnemers ervoor hebben gezorgd dat het Kankeronderzoekfonds
Limburg een mooi geldbedrag in ontvangst mocht nemen, maar
ook geslaagd in de zin dat het bijzonder aangename activiteiten
waren. Zo mocht het Navenant Aspergeweekend, dat in het NoordLimburgse plaatsvond, ondanks het zeer wisselvallige weer, reke
nen op een groot aantal deelnemers en een bijzondere opbrengst!
Ook de 2de Golfdag van Dohmen & Otten Vermogensbeheer was
bijzonder geslaagd en bij het lustrumfeest van de Ladies’ Circle
gingen de voetjes stevig van de vloer voor het Kankeronderzoek
fonds Limburg.

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Gerard Bos

Swingen voor het goede doel
Zaterdag 15 juni jl. vond in de Bonbonnière te Maastricht
het lustrumfeest plaats van de Ladies’ Circle 50
Maastricht, een serviceclub die zich inzet voor lokale
charitatieve doelen. Het was een swingende, mooie avond!
Zanger Geralt en dj Raymond Boileau zorgden ervoor dat
er flink gedanst werd. De opbrengst van dit feest komt
ten goede aan het onderzoek naar de ‘Killercells’. Prof.
dr. Gerard Bos was namens het Kankeronderzoekfonds
Limburg aanwezig om een cheque ter waarde van € 4.000
in ontvangst te nemen!
Wij bedanken Ladies’ Circle 50 Maastricht en hun gasten
voor dit mooie resultaat!
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ze was jong en veerkrachtig genoeg om er ook zonder mij nog
weer iets van te maken.
Nee, er was voor mij geen enkele reden, om de laatste pro
cent kans eruit te persen met allerlei nare behandelingen.
Mijn ouders leefden toen nog allebei en voor hen zou het
zwaar zijn als ik zou sterven. Je hoort je kind niet te overleven.
Onze vriendin had die keuze niet. Van meet af aan wist zij, dat
zij met een onmogelijke strijd werd geconfronteerd, maar als
moeder van een stel heerlijke jonge kerels moest ze tot het
uiterste gaan, om te kijken of ze de ongelijke strijd toch zou
kunnen winnen. Het waren een paar hele moeilijke en zware
maanden voor haar en voor haar gezin. Haar strijd is nu ge
streden en zij heeft rust, maar het gezin staat voor de opgave
om het veranderde leven opnieuw inhoud te geven en de
vreugde te hervinden. Anders heeft die ene kanker nog meer
slachtoffers gemaakt. Ik zie hen in hun dappere pogingen en
ik denk, dat ze er aardig in zullen slagen, maar er zal altijd
een litteken blijven. De vanzelfsprekendheid van een geluk
kig leven is geweld aangedaan. Juist die vanzelfsprekendheid
waar de jeugd recht op heeft en waardoor zij zo onbezorgd
kunnen genieten.

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.

In mijn vorige column schreef ik over de vriendin, waarbij
kanker was vastgesteld. Zij is inmiddels overleden na een
naar ziekbed. Toen ik zelf hoorde, dat ik kanker had, heb ik
eerst heel hard nagedacht over de kans, dat het verkeerd af
zou lopen. Ik geloofde daar niet in, maar ik ben er toch serieus
mee bezig geweest. Wat zou het betekenen, als ik het niet
zou halen, als ik zou sterven. Ik had geen zin in een vervelend
ziekbed, met pijn en lange zinloze behandelingen; de dans
tussen hoop en vrees.

Die ziekte moet de wereld uit. Er zijn allerlei redenen waarom
mensen te jong kunnen komen te overlijden, maar dit soort
ziektes zijn sluipmoordenaars en die moeten bestreden
worden. Daarvoor zijn competente mensen nodig en hun
onderzoek kost geld. Geld is de beperkende factor van het
onderzoek.

Dat heb ik toen op papier gezet, zodat daar nooit discussie
over kon komen. Ik had de vrijheid om zo te denken, omdat
ik op mijn 50e een redelijk afgerond bestaan achter de rug
had. Mijn kinderen waren groot en zelfstandig en zouden het
zonder mij ongetwijfeld goed redden. Voor mijn vrouw zou het
hard zijn, om ineens weer alleen in het leven te staan, maar

De echte fout wordt pas gemaakt als we ons als sponsor of
donateur laten demotiveren door incidenten, want dat zijn
imperfecties. Het leven is niet perfect, maar laten we de strijd
tegen die grote imperfectie, de strijd tegen dat nare kanker,
daar niet het slachtoffer van laten zijn.

Verpleegkundigen azM halen voor Koffiemoment voor
kanker € 1.750,- op!
Twintig verpleegkundigen van de
oncologie-poli van het Maastricht
UMC+ hebben op 24 augustus jl. op
de Markt in Maastricht met koffie
en zelfgebakken lekkernijen €
1.750,- bij elkaar gebracht voor het
Kankeronderzoeksfonds Limburg.
Dat gebeurde op het terras van café
het Haantje dat voor deze special
gelegenheid de koffie sponsorde.
Maarten van Vos van de oncologie-poli
in Maastricht heeft samen met zijn
collega’s Kimberly en Anouk een eigen
Koffiemoment voor Kanker opgezet.
,,Wij zien wat de ziekte kanker doet
met de patiënt en zijn omgeving. Dit
is de reden waarom wij ook willen

zorgen voor geld voor onderzoeken,
zodat kanker een chronische ziekte
wordt”, aldus de Vos, die geregeld bij
café het Haantje op de Markt komt.
,,Toen ik ons idee aan Eric Crijns (de
eigenaar) voorlegde, reageerde hij
zeer enthousiast en stelde zijn terras
en café ter beschikking. Daarnaast
sponsorde hij ook nog alle koffie, en dit
werd verkocht met allerlei lekkernijen
gebakken door collega’s, buren, familie
en zelfs patiënten.”
Start ook uw eigen Koffiemoment
voor Kanker. De opzet van de actie
is simpel: je nodigt vrienden, familie
en kennissen (of zoals wij hebben
gedaan voorbijgangers op de Markt in
Maastricht), uit voor een kopje koffie
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en vraagt of zij een donatie willen doen
in de speciale Koffiespaarpot. Het
uiteindelijk doel achter het hele verhaal
is dat kanker een chronische ziekte
moet worden in plaats van de dodelijke
ziekte die het nog altijd in een groot
aantal gevallen is.

de EnCoRe-studie
Gezondheidsverbetering voor
patiënten met dikkedarmkanker: de
EnCoRe-studie. Oftewel Energie voor
het leven na ColoRectaalkanker.
In Nederland is dikkedarmkanker (colo
rectaalkanker), na borst- en huidkanker
de meest voorkomende kanker bij vrouwen
en na prostaat- en huidkanker de meest
voorkomende vorm van kanker bij man
nen. Nederland telde in 2012 bijna 82.500
mensen met de diagnose dikkedarmkanker.
In Limburg is dikkedarmkanker de meest
voorkomende vorm van kanker omdat
Limburg snel vergrijst. Van alle patiënten
die dikkedarmkanker krijgen, overleeft circa
50% tot 60% deze ziekte tenminste 5 tot 10
jaar. Na behandeling moeten patiënten leven
met de nadelige gevolgen van deze ziekte.
Veelvoorkomende, langdurige klachten zijn
o.a. chronische vermoeidheid, angst dat de
kanker terugkomt en seksuele problemen.

Energie voor het leven na
ColoRectaalkanker
Wat bepaalt hoe iemand reageert op de
behandeling? Welke factoren zijn van invloed
op het beloop van de ziekte en het welzijn

van personen na behandeling voor dikke
darmkanker? De EnCoRe-studie hoopt, door
verdere uitbreiding naar de regio dankzij
steun van Kankeronderzoeksfonds Limburg,
bij te dragen aan het vinden van antwoorden
op deze vragen. Het onderzoek staat onder
leiding van Prof. dr. ir. Matty Weijenberg in
samenwerking met Prof. dr. Manon van En
geland, dr. Sivia Sanduleanu en dr. Encarna
Gomez Garcia.

In kaart brengen welke factoren
een rol spelen
In de EnCoRe-studie worden leefstijlfacto
ren, zoals voeding en beweging, en kwaliteit
van leven, uitvoerig in kaart gebracht. Tevens
zullen in de toekomst biologische factoren
worden bepaald, zoals moleculaire en gene
tische kenmerken, Zo kunnen onderzoekers
bestuderen of en welke rol deze factoren
spelen bij dikkedarmkanker. Identificatie van
deze factoren kan bijdragen aan de ontwik
keling en evaluatie van nieuwe methoden
om dikkedarmkanker vroegtijdig te herken
nen door middel van bevolkingsonderzoek
(screening). Ook kan worden onderzocht
welke factoren van invloed zijn op de behan
delrespons en het verloop daarna.

Heel veel data verzamelen

gevolgd vanaf het moment dat de diagnose
wordt gesteld, tot twee jaar na afloop van de
behandeling. Zo wordt er klinische informa
tie over de tumor en de behandeling verza
meld en wordt aan patiënten gevraagd ge
detailleerde informatie te verstrekken over
hun voeding, eetgewoonten en hun bewe
gingsactiviteiten. Ook wordt er geïnformeerd
naar vermoeidheid, bijwerkingen van de
behandeling, depressiviteit en naar de mate
van participatie in activiteiten in het dage
lijks leven. Dit alles gebeurt door middel van
uitgebreide vragenlijsten, voedingsdagboek
jes en bewegingssensors. Er wordt bloed
afgenomen en tumormateriaal onderzocht.
Met deze gegevens wordt een biologische
databank aangelegd met een onschatbare
bron van biomateriaal voor genetisch-mole
culair onderzoek naar de behandeling en het
beloop van dikkedarmkanker.
De onderzoeksresultaten van EnCoRe-studie
kunnen bijdragen aan verbeterde preventie,
(vroeg-) diagnostiek, behandeling en prog
nose van dikkedarmkanker. Bovendien kan
de EnCoRe-studie als platform dienen voor
de ontwikkeling van gerichte leefstijl inter
venties, waarmee de kwaliteit van leven van
patiënten met dikkedarmkanker kan worden
gewaarborgd en bevorderd.

Patiënten met dikkedarmkanker worden

Wie is… Matty Weijenberg?
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. ir. Matty Weijenberg,
moleculair epidemioloog en sinds 31 mei 2013 jl. bijzonder hoogleraar aan de Universiteit
Maastricht.
“Ik ben geboren in Utrecht en heb tot mijn
18de in Afrika en in de Verenigde Staten ge
woond vanwege het werk van mijn vader. Op
mijn 18de ben ik Humane Voeding in Wage
ningen gaan studeren en tijdens mijn studie
heb ik me al snel gericht op de epidemiolo
gie. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen
(twee zonen van 10 en 13 en een dochter van
14 jaar oud). Sinds twee jaar werk ik full
time, hoeveel uur precies wil ik niet tellen...
In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn gezin.
Af en toe schilder ik, niets serieus, maar wel
heerlijk om te doen samen met vriendinnen
of met mijn kinderen. Ik ben recent begon
nen met yoga en dat vind ik heerlijk! Ook ga
ik een keer per week hardlopen, niet super
fanatiek, maar ik vind het fijn en zo kan ik
mijn hoofd leeglopen…”

Hoe bent u in Maastricht
terechtgekomen?
“Ik ben in ‘het zuiden’ terechtgekomen om
dat mijn toenmalige vriend, nu echtgenoot,

hier een vaste baan had. Dat is nu 17 jaar
geleden. Ik ben begonnen bij Prof. dr. Piet
van den Brandt. Binnen een grootschalig
cohortonderzoek naar voeding en kanker
dat hij leidt, heb ik het moleculair epidemio
logisch onderzoek naar dikkedarmkanker
opgezet en daar werk ik nog steeds aan.”

Wat onderzoekt u nu?
“Mijn aandacht en interesse is verschoven
naar de patiënt met kanker. Gewoonweg
ook omdat er steeds meer patiënten met
kanker zijn. Heel veel mensen worden oud
en dus ook oud met kanker, een chronische
ziekte. De belangrijkste vraag van patiënten
na afloop van de therapie is: ‘dokter, wat kan
ík nu doen aan mijn leefstijl?’. Je bent als
patiënt zo machteloos. En eigenlijk weten we
vandaag de dag niet wat we mensen moeten
vertellen, anders dan de adviezen die we aan
de gewone, gezonde personen geven. Maar
die adviezen hoeven voor patiënten niet even
gezond te zijn! Daar moeten we de winst
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gaan zoeken en daar gaat mijn onderzoek
over: het onderzoeken van leefstijlfactoren
die de kwaliteit van leven van de mensen be
ïnvloeden, nadat kanker geconstateerd is.”

Wat maakt van iemand een goed
onderzoeker?
“Geduld en doorzettingsvermogen. Je moet
ook creatief kunnen denken. Je kunt een
soort kookboek volgen, maar dat kan ieder
een. Het gaat er natuurlijk toch om dat je
verder durft te gaan. ‘Out of the box’ denkt.
Een goede onderzoeker kan sowieso alleen
een goede onderzoeker zijn als zijn hart bij
het onderwerp ligt.

Onderzoek is topsport op de vierkante millimeter
“Ik ken Prof. dr. Gerard Bos al enige tijd en op een
bepaald moment hebben wij, bij Dohmen & Otten Vermogensbeheer, het idee opgevat om iets voor het Kankeronderzoekfonds Limburg te gaan organiseren. Iedereen
krijgt op enig moment met de ziekte te maken, daarom
had het idee een groot draagvlak binnen ons bedrijf. Het
bijzondere van Kankeronderzoekfonds Limburg is dat
de geworven fondsen ten bate komen van onderzoek dat
in Limburg wordt uitgevoerd. Door de regionale binding
heeft dit goede doel een streepje voor.” Jan-Willem
Werker, werkzaam als vermogensbeheerder bij Dohmen
& Otten Vermogensbeheer, licht toe waarom voor het
tweede achtereenvolgende jaar een Golfdag werd
georganiseerd.

Limburg één van de doelen! Niet alleen omdat we het fonds
goed kennen, maar vooral ook omdat we de mensen áchter
het fonds kennen. Het wordt ‘mean and lean’ gerund en het
Kankeronderzoekfonds Limburg heeft uitstekende connecties
met het Maastricht UMC+. Dat is een belangrijk voordeel.
We kunnen het zonder meer aanbevelen! Als Business
Vriend van het Kankeronderzoekfonds Limburg hebben wij
al tweemaal een rondleiding gehad in het Maastricht UMC+.
Voorafgaande aan de eerste rondleiding werd ons tijdens een
presentatie verteld waar de geworven fondsen terechtkomen,
welke onderzoeken ermee worden gefinancierd en ook welke
concrete resultaten worden geboekt. Naar de gevers toe is
het een uitstekende verantwoording!
Na de presentatie volgde een rondleiding bij de afdeling
Radiologie. Hier werd ons uitgelegd hoe een patiënt wordt
voorbereid voordat hij de radiotherapie, oftewel bestra
ling, kan ondergaan. De onderzoekers lieten ook zien welke
kostbare apparatuur hiervoor wordt gebruikt. Tijdens een
andere bijeenkomst van de Business Vrienden hebben wij
een rondleiding gehad door een laboratorium waar allerlei
biologische onderzoeken worden gedaan om killercellen te
kweken, met de bedoeling de ziekte geheel of gedeeltelijk
te kunnen genezen! Je kunt er veel over praten, maar als je
door zo’n laboratorium rondloopt en de apparatuur ziet, dan
raakt je dat. Het maakt het allemaal tastbaar.

“De reden waarom wij een evenement hebben georga
niseerd, is dat wij als organisatie iets terug willen doen
voor de samenleving. En dat liefst doen met een activiteit
waarmee wij onze relaties kunnen ontmoeten en ook een
plezier kunnen doen. Zo zijn we op het idee gekomen om
voor bedrijven en andere belangstellenden een Golfdag te
organiseren. Een manier om het goede doel te steunen én
te netwerken met cliënten en relaties. Het kost natuurlijk
veel tijd om het allemaal te organiseren, maar daar kies je
voor. Je hoopt met zijn allen een zo hoog mogelijk bedrag
bij elkaar te krijgen.

Onderzoekers zijn een bepaald soort mensen, ze bijten zich
ergens in vast. Het is topsport op de vierkante millimeter.
Onderzoekstrajecten zijn lange trajecten. En onderzoekers
werken naar een punt toe van succes of geen succes.
Uitermate spannend!”

Cliënten stellen ons af en toe de vraag ’of wij een goed
doel weten’. Voor vermogende mensen, vermogende fami
lies is het financieel aantrekkelijk om jaarlijks een bepaald
bedrag te besteden aan een goed doel. Wij noemen dan
een aantal goede doelen, waar de cliënten zelf een keuze
uit kunnen maken. Uiteraard is het Kankeronderzoekfonds

Cheque overdracht Golfdag Dohmen & Otten Vermogensbeheer
Op hole 4 (Longest-Drive) en hole 15 (Neary)
werd een extra inspanning gevraagd van de
wedstrijddeelnemers, terwijl tussen hole 9
en hole 10 een ontspannend moment werd
georganiseerd: een kleine wijnproeverij van
Sauter Wijnen. Na een aanvankelijk bewolkte
start eindigde de Golfdag met stralende
zonneschijn en kon op het terras worden
genoten van een drankje en een hapje. Het
bleek een zware beproeving op de Golfbaan
gegeven het feit dat niemand van de deelne
mers zijn handicap had gespeeld.

Op vrijdag 31 mei jl. organiseerden de
medewerkers van Dohmen & Otten
Vermogensbeheer voor het tweede
achtereenvolgende jaar een Golfdag
ten bate van het Kankeronderzoekfonds
Limburg.

Op de Golfbaan “Golf & Country Club
Hoenshuis” te Voerendaal zetten 28
ondernemers van 15 verschillende
bedrijven samen met hun relaties
hun beste beentje voor tijdens een
Golfwedstrijd (Stableford).
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Tijdens de prijsuitreiking ontving
Prof. dr. Gerard Bos uit handen van
Jan Willem Werker een cheque ter waarde
van € 5.500,-. Hartelijk dank aan alle
deelnemers! De intentie is om deze
Golfdag als een jaarlijks terugkerend
evenement te blijven organiseren.

Netwerkbijeenkomst
Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden
Dinsdag 11 juni vond in het Maastricht UMC+ een netwerkbijeenkomst plaats van de
Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden. De opkomst was groot, maar liefst
80 Vrienden én potentiële Vrienden waren aanwezig.

Kankeronderzoekfonds
Limburg
Business Vrienden

een heerlijk diner in het Maastricht UMC+. Tijdens dit diner
reikte Frans Dullens beeldjes uit aan de nieuwe Business
Vrienden Rema Holland en Transcargo.

De avond begon met een welkomstdrankje en welkomst
woord van voorzitter van de Business Vrienden Frans
Dullens, waarna Prof. dr. Frans Ramaekers een presentatie
gaf over de succesvolle visitatie voor GROW. Elders in deze
nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Prof. dr. ir. Matty
Weijenberg, Epidemioloog, informeerde de Business Vrien
den over de EnCoRe-studie. Ook hierover kun u elders in
deze nieuwsbrief meer lezen. De avond werd afgerond met

De volgende netwerkbijeenkomst van Kankeronderzoekfonds
Limburg Business Vrienden zal plaatsvinden op 29 oktober a.s..
Wilt u meer informatie over de Business Vrienden of de
volgende bijeenkomst? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar
info@vriendenkl.nl.

Kanker
onderzoekfo
Limburg

		
Navenant
Aspergeweekend haalt € 60.000,- op!

Business Vrienden

In het weekend van 11 en 12 mei jl. vond voor de eerste keer het Navenant Aspergeweekend
plaats. Naast het traditionele Groot Limburgs Aspergediner bij tweesterrenrestaurant
Da Vinci in Maasbracht, dat al voor de zevende maal werd georganiseerd, werd de dag ervoor
een classic car-rally gereden, kriskras door het Noord-Limburgse landschap. De opbrengst
voor het Kankeronderzoekfonds Limburg was met € 60.000,- onovertroffen!
In totaal trokken er op zaterdag 11 mei 35 prachtige classic cars door het Limburgse landschap.
Eigenaars van Rolls Royce’s, Jaquars, Alfa’s, Mercedessen en andere prachtige klassiekers hadden
zich ’s ochtends vroeg bij Hostellerie de Hamert in Wellerlooi verzameld voor de start, waarna via
allerlei omzwervingen koers werd gezet richting Da Vinci.
Het traditionele Groot Limburgs Aspergediner bij Da Vinci was eveneens een daverend succes.
Chefkok Margo Reuten en gastheer Petro Kools verwenden de gasten met prachtige combinaties
van bijzondere wijnen en overheerlijke gerechten. Uiteraard vond er
Wij danken de Navenant
ook dit jaar weer een veiling plaats onder leiding van Sjra Puts. Een
keur aan kavels ging onder de hamer. De opbrengst van het Navenant Foundation en Rotary Leudal,
en in het bijzonder Jan Hol voor
Aspergeweekend was € 60.000,-, een fantastisch bedrag dat volledig dit geweldig initiatief en deze
ten goede komt aan het onderzoek naar ‘Killercells’.
fantastische gift.

Kankerond
Limburg

Agenda
Business
Vrienden
7 september
Tour de Mestreech
29 oktober
Netwerkbijeenkomst

Colofon
Zeven rondes
door Wolder voor
Kankeronderzoek
Tijdens een zomers weekend eind juni (30
juni jl.) werd in het Maastrichtse Wolder de
jaarlijkse wielerronde verreden. Een van de
programma onderdelen was de Ronde van
Wolder Business Tour waaraan deze editie
twaalf teams deelnamen. Na zeven rondes
over het parcours finishte het azM Cycle
Team als eerste op de voet gevolgd door de
teams van De Keukenstudio en Limbourg &
Partners. De winnende teams overhandigden
hun cheques met prijzengeld aan José

Breedveld (onderzoeker in het Maastricht
UMC+) Babette Frank (Fondsenwerver van
het Kankeronderzoekfonds Limburg). Een
totaalbedrag van € 4.000,- werd zo gedoneerd
aan het Kankeronderzoekfonds Limburg.
Een mooi resultaat tijdens een mooi sportief
evenement, bedankt!
Ook volgend jaar vindt de Ronde van Wolder weer
plaats en wel in het weekend van 5 en 6 juli 2013.
Meer weten? Kijk dan op de website
www.rondevanwolder.nl.
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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 e-mail
info@vriendenkl.nl

Straatwerving

Succesvolle visitatie
voor GROW

In de ziekenhuishal
van het azM te Maastricht.
week 38
16 t/m 22 september
week 40
30 september t/m 6 oktober
week 43
21 t/m 27 oktober
week 47
18 t/m 24 november

In verband met de erkenning door de Koninklijke
Nederlands Akademie van Wetenschappen (KNAW) werd
GROW, de School voor Oncologie en Ontwikkelingsbiologie,
onlangs gevisiteerd door een internationale externe
wetenschappelijke commissie. Dit gebeurt dit een keer in
de zes jaar. De commissieleden hebben de verschillende
onderzoeksprogramma’s binnen GROW nauwkeurig tegen
het licht gehouden. Het werk van GROW werd over de hele
lijn, ook wat betreft onderwijs, als ‘zeer goed tot excellent’
beoordeeld.

Digitaal ontvangen?

Agenda

Vanaf januari 2014 sturen wij de nieuwsbrief
nog slechts tweemaal per jaar per post.

29 september	Wijnfeesten Wahlwiller
27 oktober 	Koffiemoment Sevagram
19 november 	Koffiemoment Maastricht UMC+
13 december
Veiling Sevagram

Dat doen we om kosten én papier te sparen. Wilt u
de nieuwsbrief driemaal per jaar blijven ontvangen?
Dan is dat mogelijk. Stuur een e-mail met uw naam en
e-mailadres aan info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
en u ontvangt vanaf nu de nieuwsbrief digitaal.

colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Namens de Stichting
Mega Summer Party (MSP)
Heythuysen

Kent u andere
mensen die
geïnteresseerd
zijn in ons nieuws?
Stuur de nieuwsbrief
dan gerust door!

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

zijn onlangs twee cheques ter waarde van € 1.250,overhandigd aan de Nederlandse Brandwonden Stichting
en het Kankeronderzoeksfonds Limburg.

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

De Stichting MSP organiseerde negentien jaar lang een
jaarlijks festival in Heythuysen. “Na negentien jaar vonden
we het mooi geweest”, zegt Danny Hanssen, voorzitter
van de Stichting MSP. Samen met Dave Gijsen, mede
bestuurslid, overhandigde hij de twee cheques. Ieder
jaar werden er financiële middelen gereserveerd om de
volgende editie te bekostigen, maar dit jaar bleef er dus
geld over. “We hoefden niet lang na te denken wat we met
dit geld zouden doen”, zegt Dave Gijsen. “In 2004 is onze
vriend en (mede)oprichter van de MSP Barry Vossen bij
een brand na afloop van het feest om het leven gekomen.
Dit heeft op iedereen zo’n grote impact gehad dat we het er
unaniem over eens waren dat we iets moesten doen voor de
Brandwonden Stichting.” Ook het Kankeronderzoeksfonds
Limburg kreeg een cheque. “Omdat veel mensen binnen
de organisatie direct of indirect met deze ziekte te maken
hebben gehad, leek ons dit ook een goede bestemming”,
zegt Danny Hanssen. In de loop van het jaar wordt de
Stichting MSP officieel opgeheven en komt er na negentien
jaar een definitief einde aan een lokale traditie.

Aan dit nummer werkten mee:
Prof. dr. Gerard Bos
Prof. dr. ir. Matty Weijenberg
Ellen van de Ven
Babette Frank
Marcel Bourgonje
Pim Tiddens
Joyce Larue
Gitta Orbons

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
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.
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