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Een feestmenu van  
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Tips om fit te blijven in de winter

“Ik laat zien dat gezond 
 eten ook lekker is” 

Een exclusief interview met tv-kok Mathijs Vrieze
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Lezersvraag
Klopt het dat het drinken van hete 

dranken zoals koffie, het risico op 

kanker vergroot? 

 Lucas de Haan uit Haarlem

 Antwoord 

De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) maakte onlangs bekend 
dat het drinken van hete dranken 
zoals thee en koffie het risico op 
slokdarmkanker vergroot. Het 
gaat hierbij waarschijnlijk niet 
zozeer om de thee of koffie zelf, 
maar om de temperatuur waarop 
men het drinkt. Bij het drinken van 
dranken boven de 65 graden 
Celsius kunnen de cellen in de 
slokdarm beschadigd raken. Het 
beste is om uw hete dranken even 
te laten staan voordat u het drinkt.

Ongezoete thee en koffie zijn 
gezonde alternatieven voor 
suikerrijke dranken. Er is zelfs 
bewijs dat het drinken van koffie 
het risico op lever- en baarmoeder-
kanker kan verkleinen. Maar 
voordat we een aanbeveling over 
koffie kunnen doen is er meer 
onderzoek nodig. 

De visie en missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is in Nederland al meer dan 20 jaar de autoriteit op het gebied van kanker- 
preventie door middel van gezonde voeding en leefstijl. Samen met u streeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden.

Wij sturen, stimuleren en financieren innovatief en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wereldwijd gericht  
op de preventie en overleving van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging en helpen mensen  
keuzes te maken in hun leefstijl die het risico op kanker kunnen verlagen.

Trots op onze kanjers!

Een jaar lang elke maand in actie
Onder de naam ‘Twaalf maanden onderweg 
voor WKOF’ zijn Kim Peters en Paul Eickmans 
een actie gestart om geld in te zamelen voor 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Kim en 
Paul zullen een jaar lang iedere maand deel-
nemen aan één hardloopwedstrijd of ‘obstacle 
run’. Met deze prachtige actie hopen zij uit- 
eindelijk een bedrag van € 2.000 op te  
halen voor een wereld met minder kanker.

Ga naar www.inactietegenkanker.nl om de 
actie ‘Twaalf maanden onderweg voor WKOF’ 
van Kim en Paul te steunen.

Nadia Ameyah 

Heeft u ook een vraag over voeding, 
leefstijl en kanker? Stuur een e-mail 
naar informatie@wkof.nl

Op 18 september 2016 hebben bijna 100 deelnemers tijdens de Dam tot Damloop 
de 16,1 kilometer afgelegd voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Maanden-
lang hebben deze sportievelingen zich ingezet om naast zichzelf voor te bereiden 
op hun sportieve prestatie, ook sponsorgeld op te halen bij vrienden, familie en 
kennissen. De lopers hebben in totaal ruim € 34.000 opgehaald. Een prachtig 
bedrag voor meer onderzoek naar en voorlichting over voeding, leefstijl en kanker.

Wij kijken terug op een fantastische dag. Wat een enthousiasme en wat een  
mooie groep fanatieke lopers bij elkaar. Voor de vier lopers met het hoogste 
sponsorbedrag hadden wij van tevoren mooie prijzen verzameld. Wij zijn trots  
op de deelnemers. Ontzettend bedankt voor jullie inzet en tot ziens bij een  
volgend evenement! 
 
Met speciale dank aan: Bronx, Restaurant Momo, Blush Beauty & Skin Clinic en 
Cosmo Hairstyling. 

Samen voor een mooi 2017

Zoals u al op de omslag hebt kunnen zien is deze editie 

van Samen speciaal. Deze keer leest u namelijk over de 

passie van Mathijs Vrieze voor gezond koken. Mathijs, een 

van Nederlands jongste tv-koks en bekend als de ‘gezond 

& vers’-chef, heeft drie heerlijke én gezonde recepten voor 

u samengesteld. Met deze gerechten zet u zonder twijfel 

een feestelijk en gezond kerstdiner op tafel. Kijk dus snel 

op pagina 6!

Ook hebben wij voor u enkele handige en leuke oefeningen 

samengesteld waarmee u fit kan blijven tijdens de winter. 

Hiermee is actief zijn tijdens de koude wintermaanden 

makkelijker dan u denkt. Kijk op pagina 8.

De feestelijke decembermaand is niet alleen een periode 

van gezelligheid met familie en vrienden. Het is ook tijd 

voor reflectie, het denken over de toekomst en het stil-

staan bij wat we voor een ander kunnen betekenen.  

Op pagina 10 leest u over het mooie verhaal van mevrouw 

Leinweber uit Haarlem die heeft besloten een toekomst 

met minder kanker na te laten aan de wereld door het 

Wereld Kanker Onderzoek Fonds in haar testament op  

te nemen. Wat een bijzonder mooi gebaar.

 Ik wens u mooie feestdagen  

 en een gezond 2017 toe.

Nadia Ameyah

Directeur  

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Inhoud

  4  In gesprek met  
 tv-kok en auteur  
 Mathijs Vrieze 

  6   Een gezond kerst- 
 diner met Mathijs

  8  Blijf fit in de winter

10 Het mooiste cadeau  
 voor onze naasten

11  Colofon
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Mathijs Vrieze (36) is een van Nederlands jongste 
tv-koks en auteur van diverse kookboeken, waar-
onder de bestseller Lekker eten en gezonder  

afvallen. Ook geeft hij met zijn mobiele keuken 
kookworkshops en kookshows door het hele land. 
Sinds kort kun je ook de Mathijs Maaltijdbox  
bestellen om met verse ingrediënten thuis gezond 
te koken. Verder was Mathijs te zien in verschillende 
tv-programma’s als Eten & Daten, RTL Vandaag, het 
lifestyleprogramma 4Me, Koffietijd, Shownieuws en 
EditieNL. Ook presenteerde hij tv-programma’s voor 
kinderen zoals Totally Fit Kidz en de Cool Factor. 
Komend seizoen kookt hij bij LibelleTV online en is 
op tv te zien op RTL4 bij Van Slager tot Chef.

Lees meer over Mathijs op www.mathijsvrieze.nl. 

GRATIS
Stap voor stap naar  

een gezond gewicht met de 
tips van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds in deze 

brochure. Vraag hem 
gratis aan!

Mathijs Vrieze staat bekend als de 'gezond & vers'-
chef van Nederland. Hij laat zien dat gezond koken 
heel lekker is en gebruikt daarbij zoveel mogelijk 
duurzame en seizoensgebonden ingrediënten.  
Een visie die goed past bij het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Mathijs inspireert mensen 
gezond te eten met zijn kookboeken, tv-shows, 
kookworkshops en zijn eigen Maaltijdbox. Wij  
vroegen Mathijs meer te vertellen over zijn passie.

Hoe is jouw passie voor gezond koken ontstaan?
Als kind wist ik het meteen: ik wilde kok worden. Ik vond het 
geweldig om de hapjes te maken op verjaardagen, maar was 
ook dol op eten en eten koken. Daarom ben ik de koksopleiding 
gaan doen en hielp vaak mee in de keuken en probeerde graag 
nieuwe recepten uit.

Jij wilt mensen motiveren gezonder te gaan 
eten en op een verantwoorde wijze af te vallen. 
Hoe doe je dat?
Ik laat mensen vooral inzien dat het stap voor stap gaat. In één 
keer het roer omgooien werkt vaak niet. Denk maar aan een 
blender. Gooi je daar sap, aardbeien en een banaan in, dan 
begin je eerst langzaam met mixen. Zet je het apparaat direct 
op de hoogste stand dan vliegen de stukken fruit je om de 
oren. Stapsgewijs dus, en ervaar zelf wat het met je doet. 

Daarnaast laat ik mensen zien dat lekker eten ook gezond kan 
zijn, dat je echt geen peperdure boodschappen hoeft te doen 
en niet uren in de keuken hoeft te staan. Ook is het niet nodig 
om jezelf uit te hongeren om af te vallen. Integendeel, het is 
belangrijk te werken aan een methode die je je hele leven vol 
kunt houden. Dus vooral gezond eten en voldoende bewegen.

Je richt je op jong en oud. Hoe spreek jij die 
verschillende doelgroepen aan?
Bij kinderen richt ik me ook tot de ouders. In deze gehaaste 
maatschappij nemen zij niet altijd meer de tijd om hun kinderen 
bij het koken te betrekken. En dat is juist zo belangrijk. Tegen 
hen zeg ik: laat kinderen proeven, voelen en ruiken. Eten is 
spelen met zintuigen. Dat maakt het juist leuk. Al laat je ze 
alleen maar de tomaatjes wassen. En ga eens op bezoek bij 
een teler en pluk zelf frambozen of appels. Als ze weten waar 
het eten vandaan komt, dan gaan ze ervan houden. 

Jongeren en volwassenen maken tegenwoordig ook te weinig 
tijd vrij om vers te koken en kiezen meestal voor kant-en-klare 
maaltijden, poeders en zakjes. Deze kant-en-klare producten 
zitten vol zout en kunstmatige smaken. Daar krijg ik echt 
kippenvel van. Ik laat hen zien dat je in een paar minuten zelf 
bijvoorbeeld een verse paprika-tomatendip maakt. Ben je veel 
zout gewend, dan moet je wel even aan die pure smaken 
wennen. Maar eenmaal gewend, dan willen ze niets anders meer.

Voor welk gerecht mogen we jou ‘s nachts 
wakker maken?
Voor sushi. Niet uit de supermarkt maar van goede kwaliteit, 
vers en met liefde bereid. Je proeft de passie en toewijding van 
de Aziatische kok met alle smaken in balans: zuur, zout, zoet, 
bitter en pittig. Ja, daar mag je mij voor wakker maken. 

Welk voedingsproduct raad jij iedereen aan?
Ik ben dol op groene groente. Of het nou broccoli, groene 
asperges of spinazie is, het maakt niet uit. Je kunt er zoveel 
mee. Wist je dat je de stam van broccoli ook kunt eten? Gewoon 
in stukjes snijden en roerbakken met kruiden. Als ik kook maak 
ik vaak twee keer zoveel en bewaar wat over is in de koelkast. 
Dan eet ik dat de volgende dag bij de lunch en heb ik direct weer 
twee ons groente te pakken. Ik houd van efficiënt koken en als je 
het in de koelkast hebt liggen, dan eet je het ook eerder.

Hoe zie jij voeding in relatie tot gezondheid, 
zoals het voorkomen van ziekten als kanker? 
Ik vind het heel goed om te horen dat je door gezond te eten en 
te leven je risico op kanker kunt verlagen! Je hebt het dus voor 
een deel zelf in de hand en waarom zou je het dan niet doen? 
Maar niet alleen om je kans op ziekten te verkleinen is gezond 
eten belangrijk. Ik was ooit 30 kilo zwaarder en merkte al snel 
dat het afvallen ook een positief effect had op mijn geest en 
energieniveau. Door gezond te eten en te leven voel je je 
gewoon zoveel beter. 

Mathijs’ praktische tips voor gezonder eten
1. Houd eens bij wat je op een dag allemaal eet. Je krijgt zo 
een goed inzicht in je eetpatroon en het is maar tien minuten 
werk. Schrijf het op een papiertje of gebruik een app.

2.  Kies voor gezonde alternatieven. Probeer bijvoorbeeld meer 
groente en minder vlees. En als je vet eet, kies dan voor goede 
vetten. Zo ben ik dol op avocado. Voor een romige pasta gebruik 
ik geen kookroom, maar prak ik een avocado door de spaghetti. 
Weinig moeite en een gezonder en creatiever alternatief.

3.  Je mag best een keer zondigen. Maar, laat het dan wel de 
zonde waard zijn. Er zijn zoveel mensen die iets achteloos naar 
binnen werken. Wil je chocola, kies een reep die wat minder suiker 
en meer cacao bevat. Ik bewaar kleine pakketjes koekjesdeeg in 
de vriezer en als ik trek heb, bak ik er een paar vers in de oven.

In gesprek met tv-kok en  
auteur Mathijs Vrieze

“Door gezond te eten en te leven 
voel je je gewoon zoveel beter.”

"Het is niet nodig om jezelf uit te 
hongeren om af te vallen."

Mathijs Vrieze

Samen gezonder leven Samen gezonder leven
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De lekkerste soep is de soep die je zelf maakt  

van pure ingrediënten! 

Ingrediënten
* 600 gram gemengde paddenstoelen

* 1 ui

* 4 teentjes knoflook

* 25 gram biologische roomboter

* 25 gram bloem

* 100 ml (soja) kookroom light

* 1 liter groentebouillon (zoutarm)

* verse peterselie

* verse rozemarijn 

* 1 theelepel truffel (vers, olie of pasta)

* 2 plakjes bladerdeeg

* 1 ei

* 2 eetlepels maanzaad

Veel mensen denken ten onrechte dat varkensvlees 

slecht en vet is. Het filetlapje is een van de 

magerste delen van het varken en past dus prima 

in een verantwoord voedingspatroon.

Ingrediënten
* 500 gram varkensfiletlapjes

* 2 eetlepels (gedroogde) Provençaalse kruiden

* 600 gram kruimige aardappels

* 400 gram postelein (of rucola sla)

* 100 gram hazelnoten

* 6 (wilde) perziken

* 2 eetlepels honing

* stukje verse gember

* verse peterselie

Bereidingswijze
1. Dep de filetlapjes droog met een stukje keukenpapier, besmeer rondom  

met een kwastje met een beetje olijfolie en bestrooi beide zijden met de 

gedroogde Provençaalse kruiden. Dit kruidenmengsel bestaat veelal uit 

rozemarijn, tijm, marjolein, bonenkruid, basilicum en salie. 

2. Schil en kook de kruimige aardappels gaar. Stamp ze fijn, roer hier met  

een spatel de postelein doorheen en breng op smaak met een snufje zout, 

peper en eventueel wat melk. 

3. Bak de gekruide filetlapjes op middelhoog vuur in een drupje olijfolie aan 

beide kanten gaar. Het gevaar bij filetlapjes is dat ze droog en taai kunnen 

worden als je ze te lang bakt, dus let goed op. Haal ze uit de pan en laat  

ze in een stuk aluminiumfolie enkele minuten rusten voordat je het vlees 

gaat snijden. 

4. Was en halveer de perziken en verwijder de pitten. Besmeer ze met  

een mengsel van honing, geraspte gember en gehakte peterselie. Bak  

de perziken 5 minuten in de oven op 180 graden. 

5. Bestrooi dit bijzonder smakelijke gerecht met geroosterde gebroken 

hazelnoten. 

Bereidingswijze
1. Snijd de paddenstoelen fijn en bak ze samen met de gesnipperde ui en 

uitgeknepen knoflook in een grote pan in 25 gram boter op hoog vuur. Als je 

champignons op laag vuur bakt, dan verliezen ze snel veel vocht en kun je 

ze niet meer krokant bruin bakken. 

2. Zet na enkele minuten het vuur laag en voeg de bloem toe en blijf roeren.  

De bloem moet even ‘garen’ en zorgt straks voor de binding. 

3. Voeg nu de bouillon en de kookroom toe. Roer goed zodat je geen klontjes 

krijgt. Als je de soep bijna tegen het kookpunt aan hebt gebracht, maal je 

de soep in delen fijn in de blender. Met een staafmixer fijnmalen in de pan 

kan ook. 

4. Nu de soep gepureerd is heb je de perfecte smaakbeleving bereikt. 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

5. Snijd 2 plakjes bladerdeeg in reepjes. Bestrijk ze aan de bovenkant met 

een geklutst ei en bestrooi met maanzaadjes. Draai de reepjes een paar 

slagen om en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Bak de maanzaad-

sticks goudbruin af in het midden van de oven. 

6. Breng de soep weer tegen het kookpunt en breng vlak voor het opdienen op 

smaak met fijngehakte peterselie en rozemarijn. Door de kruiden op het 

laatste moment toe te voegen behouden ze de meeste smaak en kleur. Ze 

geven de soep karakter zonder dat je met de zoutpot hoeft te strooien. 

7. Aan tafel roer je een klein beetje truffel naar smaak er doorheen.

De originele appelcrumble is een bron van veel 

calorieën, suiker en boter, maar deze variant niet! 

Ingrediënten
* 300 gram appels én 300 gram peren

* 1 biologische citroen

* verse gember

* 50 gram biologische roomboter

* 80 gram volkorenbloem

* 50 gram lichte basterdsuiker

* 2 eetlepels pecannoten

* 1 theelepel kaneel

* 4 bolletjes yoghurtijs

* 2 passievruchten (optie)

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 

2. De schil van citrusfruit kun je goed gebruiken 

om gerechten op smaak te brengen. De schil 

van een biologische citroen hoef je niet goed schoon te boenen. Maar  

die van een gewone citroen wél in verband met de bestrijdingsmiddelen! 

Rasp alleen het gele gedeelte van de schil, want het witte is bitter. Koop 

hiervoor een goede fijne rasp bij de kookwinkel. Snijd na het raspen de 

citroen doormidden en pers het sap eruit. 

3. Verwijder de schil van een stukje gemberwortel en rasp de gember. 

4. Doe de citroenrasp, sap en gember in een ruime kom. 

5. Schil de appels en peren en snijd in gelijke kleine blokjes. Meng het fruit 

direct in de kom want het citroensap zorgt ervoor dat het fruit niet verkleurd. 

6. Verdeel het fruit over de bodem van een ovenschaal. 

7. Weeg in een mengkom de volkorenbloem, basterdsuiker, kaneel en 

fijngehakte pecannoten af voor de crumble. 

8. Snijd de koude roomboter in kleine blokjes. 

9. Maak nu snel de crumble voordat de boter begint te smelten. Tussen je 

vingers door wrijf je losjes de boter door de overige ingrediënten zodat je 

kruimels krijgt. Verdeel de crumble gelijkmatig over de gesneden appels en 

peren en zet de ovenschaal ongeveer 30 minuten in de oven. Check of het 

niet te snel gaat, want iedere oven is anders. 

10. Serveer met een bolletje yoghurtijs en een halve passievrucht of ander 

feestelijk fruit.

Tv-kok Mathijs Vrieze heeft voor u een heerlijk en gezond 
3-gangen kerstdiner samengesteld.

Een gezond kerstdiner met Mathijs 

Voor 4 personen | Bevat 276 kcal per persoon | Bereidingstijd 20 min.

Voor 4 personen | Bevat 590 kcal per persoon | Bereidingstijd 30 min.

Voor 4 personen | Bevat 407 kcal per persoon | Bereidingstijd 20+ min.

VOORGERECHT:  

Paddenstoelensoep met maanzaadsticks

HOOFDGERECHT:

Provençaals filetlapje met perzik en posteleinstamp

NAGERECHT: 

Appel-peercrumble met yoghurtijs

Samen gezond eten
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GRATIS
Een inactieve leefstijl 
verhoogt het risico op 
kanker. Meer weten? 
Bestel de folder nu!

  
 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft zich  
aangesloten bij de Alliantie Voedselonderwijs.  
Deze Alliantie wil dat voedselonderwijs een struc-
turele plaats krijgt in het onderwijsprogramma. 
Voedselonderwijs helpt kinderen bij de ontwikkeling 
van een gezond en duurzaam voedingspatroon. 
Want kinderen die meer weten over hun voedsel 
(herkomst, productiewijze, samenstelling of  
bereiding) krijgen vaker een gezond eetpatroon.

Nadia Ameyah, directeur Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen al  
van jongs af aan leren wat gezonde voeding is en  
dit weten te waarderen. Gezond eten draagt ook  
bij aan een gezond gewicht. Helaas is in Nederland 
zo’n 1 op de 7 kinderen en jongvolwassenen te 
zwaar. En kinderen die te zwaar zijn, blijven vaak 
ook op volwassen leeftijd kampen met overgewicht. 
We weten inmiddels dat overgewicht het risico op  
maar liefst 11 kankersoorten vergroot. Actie is  
dus nu noodzakelijk. Daarom ondersteunen we de 
Alliantie Voedselonderwijs en hopen we dat we 
hiermee kunnen bijdragen aan een gezonde toe-
komst voor onze jeugd.”

Het is koud en de dagen zijn kort; omstandig-
heden waarbij velen van ons liever binnen blijven 
en ook minder bewegen. Gelukkig is actief zijn 
tijdens de koude wintermaanden makkelijker 
dan u denkt. 

Op een gure winterdag knus op de bank met een warme 

deken, een goed boek en een kop thee.  

Dit klinkt natuurlijk heel aanlokkelijk en 

af toe moet u dat ook gewoon doen. 

Maar probeer iedere dag toch minimaal 

30 minuten te bewegen. Dat is goed om 

uw conditie tijdens de winter op peil te 

houden, en door te bewegen krijgt u het 

ook lekker warm. Ook verlaagt regelmati-

ge lichaamsbeweging het risico op een 

aantal soorten kanker. 

Met de volgende oefeningen en tips heeft 

u geen excuus meer om op die bank te 

blijven zitten. De oefeningen kunt u 

namelijk altijd en overal doen. U heeft er 

geen speciale kleding of attributen 

voor nodig en het helpt u fit te blijven. 

Voordat u begint
Hoe voelt u zich vandaag? Voelt u zich energiek of juist 

futloos? De ene dag heeft u meer energie dan de andere.  

Pas de zwaarte van de oefeningen aan op hoe u zich voelt.

Warm uw spieren op door 1 minuut op de plaats te wandelen, 

waarbij u langzaam het tempo opvoert totdat u het warm 

heeft gekregen maar nog wel een gesprek kunt voeren.  

In 10 minuten energieker

Kniebuigingen – voor sterke benen en dijen
• Ga staan met uw voeten een 

beetje uit elkaar, uw knieën licht 

gebogen en een rechte rug. 

• Plaats uw handen op uw  

heupen. Adem in en buig 

langzaam door uw knieën.  

Houd daarbij uw boven- 

lichaam recht en uw hielen  

op de grond. 

• Zak naar beneden tot uw knieën een hoek van 90 

graden maken. Als dit niet lukt, zak dan zover u 

kunt. Zorg ervoor dat uw knieën niet voor uw tenen 

uitkomen. 

• Houd deze positie een seconde (of langer) vast  

en ga dan weer recht staan. Adem daarbij uit.

Hoe vaak? Herhaal deze oefening acht keer. Rust 20 

tot 30 seconden uit en doe dan nog acht herhalingen.

Te zwaar? Ga op een stoel zitten met uw rug recht,  

 uw armen over elkaar en uw voeten plat op de grond.  

 Sta op terwijl u uw gewicht op uw hielen plaatst.  

Herhaal dit 5 keer.

Step-ups – voor uw conditie
Gebruik hiervoor een traptrede (of een 

stevig laag krukje).

• Ga voor de trap staan. Zet uw 

rechtervoet op de trap en zet uw 

linkervoet er dan naast. 

• Stap dan weer naar beneden, weer 

met uw rechtervoet eerst en zet uw 

linkervoet dan bij.

Hoe vaak? Stap gedurende 1 minuut de 

trede op en af. Houd een tempo aan dat comfortabel is.

Te zwaar? Doe deze oefening door op een vlakke vloer naar 

voren en naar achteren te stappen. 

Gewichtheffen – voor sterke armen
Gebruik een stevige stoel zonder armleuningen.

• Ga op een stoel zitten met uw voeten iets uit elkaar, uw 

schouders naar achteren en uw buikspieren aangespannen. 

Houd een blikje, flesje water of gewichtje vast in elke hand.

• Laat uw armen langs uw zij hangen, 

tegen uw dijen aan. Til de blikjes nu 

langzaam op richting uw schouders. 

Adem daarbij uit en houd uw polsen 

recht. 

• Stop als de blikjes ongeveer op 

borsthoogte zijn. Laat de blikjes dan 

langzaam zakken terwijl u inademt.

Hoe vaak? Herhaal deze oefening 10 keer. 

Rust 30 seconden uit en doe dan nog 10 herhalingen. 

Te zwaar? Gebruik een lichter voorwerp als gewicht of doe de 

oefening zonder gewichten. 

Het is belangrijker om de oefeningen goed uit te voeren dan 

veel herhalingen te doen. Begin daarom rustig en bouw het 

langzaam op. Als u merkt dat het aantal voorgestelde 

herhalingen te veel is, begin dan met minder tot u fitter wordt. 

Vergeet niet af te koelen!
• Ga rechtop staan met uw voeten naast elkaar. Houd uw 

schouders, armen en handen ontspannen naast uw lichaam. 

Span uw bovenbenen aan, zonder dat u uw knieën op slot zet. 

• Duw nu uw borst naar voren en duw uw armen naar beneden, 

weg van uw lichaam. Maak u zo lang mogelijk en adem een 

paar keer diep in en uit. Houd dit ongeveer 30 seconden vast

Blijf fit in de winter
Voedselonderwijs  
voor ieder kind

Elk jaar doen wij mee aan de Transparant Prijs, de prijs 

georganiseerd door PwC voor het meest transparante jaarver-

slag van goede doelen. Dit jaar staan we in de top-10 van alle 

deelnemers, en op nummer 1 binnen de groep  gezondheids-

zorg! We hebben dit jaar een AAA-rating binnengehaald, wat de 

mooiste rating is. De rating geldt voor transparantie over de 

impact van ons werk, communicatie met belanghebbenden en 

compliance aan alle relevante normen en regels in de 

goededoelensector.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds haalt AAA-rating van de Transparant Prijs 2016!



COLOFON

‘Samen’ is een publicatie van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Het fonds is een onafhankelijke 
stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 41213794. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds is lid van het internationale 
World Cancer Research Fund netwerk. 

Contactgegevens
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam
Postadres: Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam
Tel. 020-344 95 95
Website: www.wkof.nl
E-mail: informatie@wkof.nl
Bankrekening (IBAN) NL51 ABNA 0424356309

Redactie: Nadia Ameyah, Germund Daal  
en Jessica Meijs 
Ontwerp & productie: Jessica Meijs, 
Paul Willemse, Nicole de Waal en Living the Brand

Onze informatie over gezonde voeding en leefstijl richt 
zich op de Nederlandse bevolking in het algemeen en is 
niet bedoeld als advies voor personen die een dieet op 
doktersvoorschrift volgen. Wij geven geen medisch 
advies, schakel daarvoor uw dokter in.

Uw persoonsgegevens
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt uw 
gegevens vast met het doel u in de toekomst te kunnen 
informeren over de activiteiten van de organisatie en 
kankerpreventie. Uw persoonsgegevens worden niet aan 
derden ter beschikking gesteld. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds is gehouden aan de privacywetgeving.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds is geregis-
tereerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende 
regels). 

Het mooiste cadeau voor onze naasten:  
Een toekomst met minder kanker

Mevrouw Leinweber: “Met mijn nalatenschap draag ik een klein 
steentje bij aan een gezondere wereld met minder kanker.”

Tijdens de feestdagen zijn we druk bezig met hoe we 
onze familie en vrienden blij kunnen maken met een 
mooi cadeau. Ook staan we dan vaak stil bij onze 
plannen voor de toekomst en wat we voor een ander, 
nu en later, kunnen betekenen. Lees in dit artikel 
over de motivatie van een bijzondere donateur: 
mevrouw Leinweber uit Haarlem. Zij heeft besloten 
de missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
ook na haar leven te blijven steunen door ons op te 
nemen in haar testament. Hiermee laat zij een toe-
komst met minder kanker na aan de wereld.

Mevrouw Leinweber uit Haarlem maakte ooit

succesvol carrière als concertzangeres bij diverse

grote orkesten in Nederland. Ook heeft zij altijd

geprobeerd zo gezond mogelijk te leven. “Ik ervaar

dat een gezond leven de sleutel is voor een gelukkig

leven. Ik ben nu 93 jaar en let mijn hele leven al

op mijn voeding en zorg dat ik voldoende beweeg.

SAMEN KANKER VOORKOMEN

Samen met u en andere duizenden donateurs streven wij 

naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die 

voorkomen kan worden. De steun van donateurs maken meer 

onderzoek naar en gezondheidsvoorlichting over de preventie 

en overleving van kanker mogelijk. 

Door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

op te nemen in uw testament blijft u ook 

na uw leven bijdragen aan een wereld met 

minder kanker voor uw naasten en 

toekomstige generaties. Waar vandaag de 

dag kanker nog te veel mensen raakt, 

kunnen we morgen dankzij uw steun meer 

ontdekken over deze ingrijpende ziekte 

om de gezondheid van anderen te helpen 

beschermen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de mogelijkheden 

om het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te 

steunen met een gift uit uw nalatenschap? Meld u dan aan 

voor de nieuwsbrief Gezond Vermogen waarmee wij u twee 

keer per jaar op de hoogte brengen van nieuws 

over nalaten en waarin u handige tips, hulpmiddelen 

en publicaties vindt. Ga hiervoor naar www.wkof.nl/

gezondvermogen of kijk snel op de bijgevoegde 

antwoordkaart.

Overweegt u om het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds op te nemen in uw testament of heeft u 

vragen over het opstellen van een testament?  

Neem dan contact met ons op via 020-344 95 95  

of nalaten@wkof.nl

Niet alleen kook ik elke dag 

vers, maar ook zeer

gevarieerd. Ik vind het 

tevens belangrijk om te

bewegen. Zo heb ik een 

roeiapparaat op mijn kamer

staan en maak ik elke dag 

een wandeling. Ik kan

daarom voor mijn leeftijd 

nog steeds veel doen.”

Ik wil dat mijn 
bezittingen goed 
terechtkomen
Mevrouw Leinweber: “Ik ben 

al vrij vroeg over mijn testament gaan nadenken. Ik denk al 

meer dan dertig jaar geleden. Ik zag toen dat mensen die 

altijd voor anderen klaarstonden bij een erfenis vaak met 

lege handen bleven staan, terwijl mensen die jaren niets van 

zich hadden laten horen hun erfdeel kwamen opeisen. Ook 

hoor je vaak over ruzies rond een erfenis en dat wil ik niet. 

Ik wil graag dat mijn geld uiteindelijk gaat naar mensen en 

organisaties die het verdienen. Ook heb ik zelf bijna geen 

familie en op deze manier weet ik dat mijn bezittingen goed 

terechtkomen. Dat vind ik een fijne gedachte.

Ik heb er bewust voor gekozen om het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds te steunen. Kanker is een hele erge ziekte 

en ik vind dat deze organisatie mooi werk verricht. Hierdoor 

draag ik een klein steentje bij aan een gezondere wereld  

met minder kanker. En op de televisie zijn veel programma’s 

waarin je geïnformeerd wordt over de mogelijkheden om je 

erfenis goed te regelen. Daarin wordt vaak gesproken over 

de mogelijkheid om een gedeelte na te laten aan een goed 

doel. Het opstellen van mijn testament heb ik dan ook als 

niet moeilijk ervaren. Als je eenmaal hebt bepaald wat je 

met je nalatenschap wilt doen, dan is dat eenvoudig in orde 

te maken.”

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
opnemen in uw testament
Giften die wij mogen ontvangen uit nalatenschappen 

spelen een zeer belangrijke rol in ons streven naar een 

wereld met minder kanker. Als u besluit het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds op te nemen in uw testament, kunt u 

onderstaande gegevens aan uw notaris doorgeven. Op 

deze manier weet u zeker dat uw gift goed terechtkomt bij 

het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Weesperstraat 105-A

1018 VN Amsterdam

KvK-nummer: 41213794

Het belang van 
kankerpreventie

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak met 
wereldwijd ruim 8,2 miljoen sterfgevallen per jaar.  
Er overlijden meer mensen aan kanker dan aan  
HIV/AIDS, tuberculose en malaria samen. Hiermee 
is kanker het grootste gezondheidsprobleem waar 
we in onze generatie mee geconfronteerd worden.  

In Nederland krijgt ongeveer één op de drie mensen 
ooit kanker en worden er jaarlijks ruim 100.000 
nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. Door de 
preventie van kanker kan duizenden mensen in 
Nederland deze ingrijpende ziekte bespaard blijven.

Samen gezonder leven Samen gezonder leven
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Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt aan een wereld waarin niemand een kanker krijgt 
die voorkomen kan worden. Ook u heeft het vermogen om ons daarbij te helpen. Een gift uit 
uw nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een mooie toekomst met 
minder kanker.

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en doelen. De gids bevat tevens 
praktische informatie over nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor uzelf over-
zichtelijk in kaart te brengen. 

Bestel de gids nu. Gebruik hiervoor bijgevoegde antwoordkaart.

Samen werken we aan een toekomst met minder kanker


