Lions Wassenaar-Duin steunt

Wist u dat…
… jaarlijks zo’n 550 kinderen in
Nederland de diagnose kanker
krijgen?

MEER INFORMATIE
& INSCHRIJVEN:

info@prinsesmaximacentrumrally.nl
prinsesmaximacentrumrally.nl

… kanker de meest voorkomende
doodsoorzaak bij kinderen is?
… om de twee dagen een kind sterft
aan kanker?

DONATIE EN
DEELNEMERSFEE:
Bankrekening:
NL 13 INGB 000 75 78 202
t.n.v. Stichting
Prinses Máxima Centrum Rally,

… het overlevingspercentage van
kinderen met kanker 75 procent is?

Daarom zet Lions
Wassenaar-Duin zich in voor
genezing van kinderkanker!
- Zorg en research op één locatie

Steun het
Prinses Máxima
Centrum voor
kinderoncologie
Het succes van 2017/2018
herhaalt zich in 2019

waar artsen en onderzoekers direct
kennis kunnen uitwisselen.
- Concentratie van expertise:
alle kinderoncologen in Nederland
werken in of werken samen met het
Prinses Máxima Centrum.
- De allerbeste specialisten en
onderzoekers maken zich sámen
sterk, aangestuurd door prof.dr. Rob
Pieters en prof.dr. Hans Clevers.
- Voor & door kinderen: de
Kinderraad kijkt, praat en
beslist mee.

Steun &
help mee!

22 J

UNI 2019

LIONS WASSENAAR-DUIN

SPONSOREN / DONATEURS
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Bent u een rallyliefhebber met een mooie nostalgische auto
en wilt u iets goeds doen voor kinderen met kanker?
Schrijf u dan nu in voor de unieke Prinses Máxima Centrum Rally.
Samen met de deelnemers en donateurs hebben we in 2019 maar één
doel: Zoveel mogelijk geld ophalen
voor de financiering van sport- en
revalidatie faciliteiten voor het Prinses
Máxima Centrum. Beweging is voor
deze kinderen immers van groot belang.

Topdag
De dag van de rally, georganiseerd
door Lions Wassenaar Duin, wordt
onvergetelijk. De start is wederom in
Wassenaar. Details over de startlocatie
en het parcours ontvangt u tijdig voor
de start.
De rally is dit jaar, evenals in 2017, weer
ontworpen en uitgezet door Dick van
Lierop. U rijdt dan ook weer over wegen
die normaal niet toegankelijk zijn voor

verkeer en u doet unieke locaties aan.
Aansluitend is er een avondprogramma.
Kortom, deze dag mag u niet missen!

Voor wie?
Rallyrijders met een klassieke auto
van voor 1985. Auto’s van een later
bouwjaar worden beoordeeld door
de rallycommissie. Voor de vintage
klasse is er ook speciale aandacht
bij het parkeren.

Welke klassen?
U kunt zich inschrijven in de categorieën:
• Tour
• Vintage
• Groene/Electrische Rally

Wanneer?
Zaterdag 22 juni 2019.

Meer informatie & inschrijven:
info@prinsesmaximacentrumrally.nl
www.prinsesmaximacentrumrally.nl

Het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie
Het Prinses Máxima Centrum zet zich in voor alle kinderen met
kanker en is Europa’s beste centrum voor kinderen met kanker.
Behandelingen vinden nu plaats in de
geheel nieuwe locatie in Utrecht. Deze
groeit uit tot het grootste centrum van
Europa en gaat tot de top vijf van de
wereld behoren. Alle kinderen met
kanker krijgen hier de beste behandelingen met de grootste overlevingskansen. Daarbij staat de kwaliteit van leven
voorop.
Twee ouder-kind kamers werden met
de opbrengst van de rally’s van 2017 en
2018 – in totaal € 250.000 – gebouwd.
Daar kunnen ouders verblijven om
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zodoende dicht bij hun kind te kunnen
zijn tijdens de opname.
Het thema voor de rally van 2019
is “MAXIMAal bewegen”. Met uw
deelname zullen sport- en revalidatie
faciliteiten worden aangeschaft.

Help ook mee! Ga naar
prinsesmaximacentrumrally.nl
en gééf! Uw bijdrage wordt besteed
aan sport en revalidatie faciliteiten.
*Maximaal tien procent gaat naar andere goede doelen.
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