Lionsclub Den Haag Scheveningen

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?
… het overlevingspercentage van
kinderen met kanker 75 procent is?

Daarom zet Lionsclub
Den Haag Scheveningen zich
in voor genezing van
kinderkanker!
-Z
 org en research op één locatie

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.

DONATIE EN
DEELNEMERSFEE:
Bankrekening:
NL18 INGB 0007 0943 73
t.n.v. ANBI Stg Lionsclub
DH Scheveningen

Rijd ook mee voor
het Prinses Máxima
Centrum voor
kinderoncologie
Schrijf in &
help mee!

- 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.

lionsclub den haag scheveningen

DEELNEMERS

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 2022 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
Velen hebben in 2018 en 2019 al
genoten van een prachtige dag zoals
deze georganiseerd was door Lionsclub
Wassenaar-Duin. Ook komende editie,
georganiseerd door Lionsclub Den
Haag Scheveningen, wordt weer net zo
onvergetelijk. Details over het parcours
ontvangt u tijdig voor de start.
Komende Rally zal, net als de vorige,
weer professioneel worden uitgezet
waarbij u weer op bijzondere en unieke

plekken ontvangen wordt en u wegen
berijdt die normaal niet toegankelijk zijn
voor het verkeer.
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 25 juni 2022.

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

Het Prinses
Máxima Centrum
voor kinderoncologie

In de tijd dat het COVID-19 virus
centraal staat, moeten we zeker niet de
zieke kinderen in het Princes Maxima
Centrum vergeten. Het Prinses Máxima
Centrum zet zich in voor alle kinderen
met kanker en is de top van Europa op
dit gebied.
In 2019 heeft de rally €135.000 euro
opgebracht en hiermee werd een
fitness room gefinancierd met als motto
‘MAXIMAal bewegen’.
Door de deelname van rijders en gulle
giften van sponsoren en donateurs
konden deze belangrijke doelen
worden gerealiseerd. Nu, in tijden van
Corona waarin enkele sponsors hun
bijdragen moeten reduceren, heeft het
ziekenhuis uw hulp nog meer nodig dan
voorheen.

Kinderkanker houdt geen rekening
met Corona!
Natuurlijk zetten wij ons in 2022 weer
voor de volle 100% in voor de zieke
kinderen en met uw steun halen we
zeker weer een fantastisch bedrag op.
Het bedrag dat wij hopen op te halen,
wordt besteed aan de exploitatiekosten
van de ouder-kind kamers, zodat deze
kamers elke keer weer het Maximale
kunnen bieden aan het zieke kind en
hun ouders.
Help ook mee! Ga naar
prinsesmaximacentrumrally.nl en
gééf! U vindt toch ook dat een ziek kind
een kans verdient!!
NB iedere gesponsorde en gedoneerde Euro komt ten
goede aan het genoemde doel. Deze actie wordt gedragen
door vrijwilligers en deelnemers aan de Rally.

