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Charity Golfevent
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Motivatie om dit event te organiseren door Christien:

“Als oedeemfysiotherapeut ben ik veel mensen met kanker tegen gekomen

en wat mij het meeste frappeerde was de enorme KRACHT en WIL om hun

ziekte te overwinnen, zelfs keer op keer!”

“Als businessvriend van het kankeronderzoekfonds kwam ik op de hoogte

van de vorderingen van onderzoeken om deze ziekte vroegtijdig en waar

mogelijk écht te lijf te gaan”.

“Als bewogen vrijwilliger ben ik aan de slag gegaan om sponsoren te

werven voor ons eigen Golfevent op zondag 17 september”. 



CHARITY GOLF EVENT 

Draag allemaal bij / doe mee !
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Heel Limburg moet het businessfonds voor kankeronderzoek kennen.
Heel golfend (Zuid) Limburg mag weten dat IGM en de
Maastrichtsche golfclubs achter deze fondswerving staat.

Wat hebben we gedaan na het voeren van vergaderingen:
- affiches in ons clubhuis en op de narrow casting
- organiseren van info momenten zowel bij de ALV,  wedstrijden, sponsoren en 

andere golfcourses
- een artikel in de Zomereditie van het Golfmagazine
- affiches bij andere golfclubs
- nadere informatie op de website en hierop kunnen de leden inschrijven
- brieven en inschrijfformulieren met nadere informatie zijn in de maak
- we starten een actie om sponsorgelden te verwerven

Event is: voor leden, genodigden, sponsoren, voor de businessclub, 
we hopen op sponsoractiviteiten voor tombola, veiling, 
holesponsoring, etc.



Wat is de bedoeling van ons

Charity Golfevent ?

Geld inzamelen voor het

Killercellenonderzoek in het

MUMC+

Hoe doen we dat?

➢ Leden dragen bij met een 

“wedstrijdfee”

➢ Sponsoren zoeken voor een bijdrage, 

een hole, flight of naturasponsoring

en mogelijk een veiling/tombola

➢ Individuele Golfers (niet leden) 

kunnen ook meedoen voor apart 

entreebedrag
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Eenmaal, Andermaal, Verkocht

Wat wordt er geboden?

➢ Gezellige ontvangst

➢ 18 holes golfen

➢ Baan -Catering (halfweg)

➢ Na afloop samen drankje 
en gezellige nazit

➢ Prijsuitreiking

➢ Tombola / Veiling

➢ Reclame voor de sponsoren

17SEP17



Immuuncellen tegen kanker

➢ Het immuunsysteem is het 
verdedigingsmechanisme dat ons 
lichaam beschermt tegen 
ziekteverwekkers zoals bacteriën en 
virussen, maar ook kankercellen

➢ Kanker: door verkeerde en ontremde 
celdelingen die niet door het immuun-
systeem, de leukocyten opgeruimd zijn

➢ Cellen (leukocyten) van het 
immuunsysteem komen in actie nadat 
ze lichaamsvreemde delen van de 
indringers hebben herkend. 

➢ Dat is mogelijk doordat een indringer 
of zieke cel, zoals bv. een kankercel, 
een aantal andere moleculen heeft 
dan een gezonde cel.
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Killercellenonderzoek

De grootste vijand van de kankercel is de

Natural killercel, deze kan ervoor zorgen

dat de kankercel vernietigd wordt. 

Veel kankercellen vermommen zich als

gezonde, eigen cellen en misleiden zo

het immuunsysteem. 

Komt de killercel van een donor, dan is de

kans een stuk kleiner dat de kankercel

zich kan verdedigen. 

De donorcel killer cel kan efficiënter

aanvallen, de kankercel kan nauwelijks

ontsnappen. 

De eerste twee fasen van het onderzoek

lieten zien dat muizen met kanker met

deze methode kunnen genezen. o.a.

borstkanker. Ook de ziekte van Kahler en

andere beenmergkanker lijkt effectief te

bestrijden.

 Is nog maar begin, nog veel 

onderzoek en dus geld nodig

17SEP17

• https://oncologie.mumc.nl/sites/oncologie/files/voortgang_onderzoek_immunotherapie_in_

het_bijzonder_killercellen.pdf

• http://www.killercell.nl/over-killercellen/

• https://www.youtube.com/watch?v=Hb44HxXLAsk

https://oncologie.mumc.nl/sites/oncologie/files/voortgang_onderzoek_immunotherapie_in_het_bijzonder_killercellen.pdf
http://www.killercell.nl/over-killercellen/
https://www.youtube.com/watch?v=Hb44HxXLAsk


DUS: Samen sterk voor Kankeronderzoek
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Kanker komt steeds frequenter voor, bij ouder
wordende mens zelfs 1 op 3

o Kanker overleving  50% 

o Kanker voorkomen stijgt nog steeds per soort verschillend

o Leeftijd mede bepalend

Het Event en de werving wordt ondersteund en gedragen door

Golfclub De Maastrichtsche (Maastricht en Lanaken) en IGM in de

vorm van dit Charity Golftoernooi.



Reserveer zondag 17 september 

voor ons Charity Golfevent

➢ Doe mee en sla voor 
Killercellen

➢ Sponsor mee aan HET 
Golfevent voor het 
kankeronderzoekfonds

➢ Dit Charity Golfevent is 
bedoeld voor alle leden, 
sponsoren en andere 
golfers die uitgenodigd 
worden

➢ Ja, ik doe mee 

➢ Aanmelden kan vanaf 29 juni 
op de clubwebsite

➢ Graag vooraf geld overmaken 
(inschrijving definitief)

➢ Info: golfevent@outlook.com

➢ Geld overmaken op speciaal 
nieuw rekeningnummer:

C.J.L. Hof o.v.v. Charity Golfevent

NL46 RABO 0320328244
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Tot 17 september 2017!
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Gerard Bos met zijn team is blij en dankbaar met de ondersteuning 

En wij zijn hun dankbaar als hun onderzoeken vruchten afwerpen.

Draag uw steentje bij, 

Dank Christien op ‘t Hof-Smeets


