
Stichting Semmy financieert het onderzoek 
naar hersenstamkanker bij kinderen. 

Deze ziekte geldt als de meest fatale vorm 
van kinderkanker. (zie achterzijde voor 

uitgebreide info hierover) 

 

                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 juni 2012 is iedereen van 

harte welkom bij ons benefietevenement 

Jump4Semmy 
Het wordt een groot spektakel met een 
gezellig & sportief middagprogramma en een 
feestelijk avondprogramma. De locatie is 
recreatieterrein Salmsteke bij Jaarsveld 
(gemeente Lopik).  
Ons goede doel is Stichting Semmy.  

 

 

 

 

 

Polsstokspringen voor ‘t goede doel 

Polsstokbond Holland en met name met de 
afdeling Jaarsveld, organiseert i.s.m. onze 
Stichting Jump4Semmy, een wedstrijd  
polsstokverspringen. Dit wordt de eerste 
officiële wedstrijd op de wedstrijdkalender van 
2012, waarbij wordt gestreden om de 
Semmy-bokaal. De polsstokbond wil met 
deze wedstrijd zoveel mogelijk geld ophalen 
voor onderzoek naar hersenstamkanker bij 
kinderen. 
  

Hoe gaat het in zijn werk? 
Alle springers (junior of senior) kunnen zich 
door hun familie, vrienden, kennissen of 
buren laten sponsoren voor een x bedrag per 
gesprongen meter. De verste sprong van de 
wedstrijd telt natuurlijk! Bovendien: iedereen 
die dat leuk vindt, en boven de 8 jaar is, kan 
deze dag een clinic (=snelcursus) polsstok-
verspringen volgen. Het inschrijfgeld à € 10,- 
p.p. gaat ook naar het goede doel.   
 

Een gezellige dag voor jong en oud  

Tijdens het evenement ‘Jump4Semmy’ zal er 

van alles te doen zijn. Natuurlijk wil iedereen 

de spannende strijd tussen de polsstok-

verspringers volgen. Maar voor de afwisseling 

kan je ook de rest van het terrein verkennen. 

Bij de titel ‘Jump4Semmy’ mogen 

springkussens niet ontbreken en ook op 

andere manieren zal dit thema terug te 

vinden zijn. Er komt een jump-toren, rodeo-

stier, mini-kermis, speurtocht voor kinderen, 

pony rijden en nog meer verrassende 

activiteiten. Voor de rustigere jonge 

bezoekers is er nog een knutsel- 

en schminkhoek. Verder kunt u 

volop eten, drinken of meedoen 

met het rad van fortuin.  

Kortom, wij hopen en vertrouwen 

erop dat het een echte familiedag wordt, waar 

voor iedereen iets te doen, te beleven of te 

kijken valt. Alle opbrengsten van de dag gaan 

naar het goede doel. 

Hollandse feestavond 

De dag wordt afgesloten met een gezellige 

feestavond vanaf 20.00 uur. Hollandse 

artiesten komen optreden in de tent op het 

terrein Salmsteke. Hiervoor 

worden vanaf maart 2012 

kaarten verkocht (toegang 

vanaf 16 jr) bij o.a. PLUS van 

Velzen te Lopik. Kaarten à € 25,- 

kunt u ook nu al reserveren via onze site 

www.jump4semmy.nl Op deze avond, 2 juni 

2012, verwachten we een aantal topartiesten 

van eigen bodem, zoals Jan Smit, Wesley 

Blok, Jannes en Helemaal Hollands. Zorg dat 

je erbij bent!  

 

Tot ziens bij Jump4Semmy 2 juni 2012!  
 

Namens PB Holland /afdeling Jaarsveld 

Eelco Tigchelaar 
 
 

namens Stichting Jump4Semmy                             

Jan Renes, initiatiefnemer 
Antoeska Renes, initiatiefnemer / secretaris 
Theo van der Linden, voorzitter 
Ton van der Linden, penningmeester 
Conny van Apeldoorn                                              
Rijk Sanders 
Ester van der Linden  
Gerrit Verweij 
Geerte Vijverberg 
Annemarijn van der Linden                                       

 

http://www.jump4semmy.nl/


Stichting Jump4Semmy 

Stichting Jump4Semmy is een lokaal initiatief 

(regio Lopikerwaard) en steunt voor 100% de 

landelijke Stichting Semmy. Deze stichting  

bekostigt het onderzoek naar DIPG ofwel 

hersenstamkanker bij kinderen. Ongeveer 18 

kinderen in Nederland -de meesten tussen 5 

en 10 jaar oud- krijgen jaarlijks de diagnose 

DIPG te horen. Deze diagnose betekent voor 

die kinderen dat er geen enkele hoop is op 

genezing en ze overlijden dan ook meestal 

binnen 3 tot 9 maanden. Daar waar andere 

vormen van kanker inmiddels een 

overlevingskans hebben van 70%, is de 

diagnose bij hersenstamkanker 

onverbiddelijk… Als ouders, familie en 

vrienden sta je volkomen machteloos. 

 

Het onderzoek 
Het onderzoek naar hersenstamkanker moest  

in 2008 nog helemaal van de grond komen en 

werd steeds als erg moeilijk en (te) duur 

beschouwd. Door Stichting Semmy -opgericht 

in 2007, door de ouders van het 

overleden jongetje 

Semmy- is er sinds het 

najaar van 2008 

uiteindelijk toch een 

onderzoek van de grond 

gekomen in het VuMC te 

Amsterdam. Hierin zijn al 

stappen in de goede richting gezet en is een 

alternatief behandelplan ontwikkeld dat 

momenteel wordt uitgeprobeerd. 

Hersentumoren vormen -na leukemie- het 

meest voorkomende kankertype bij kinderen. 

Als bij dit onderzoek in het VuMC goede 

resultaten worden behaald, zal dit positief 

doorwerken naar de bestrijding van alle 

soorten hersentumoren. Dan hebben we het 

zelfs al over een doelgroep van zo’n 120 

kinderen per jaar. Voor alle informatie over de 

stichting en het onderzoek, kijk ook op 

www.stichtingsemmy.nl    

Natuurlijk moet er geld blijven komen om dit 

onderzoek door te laten gaan. Daar wil onze 

Stichting Jump4Semmy dolgraag aan 

bijdragen en hopen ook anderen enthousiast 

te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

Uw bijdrage gevraagd!  

Kunt u niet wachten om ons zeer goede doel 

te steunen? Dan is uw bijdrage van harte 

welkom op Rabobanknr: 1272.44.670 t.a.v. 

Stichting Jump4Semmy. 

 
 

Initiatiefnemers van Jump4Semmy 

Jan en Antoeska Renes uit Lopik, verloren in 

2008 hun oudste dochter Elisa (2001-2008) 

aan DIPG / hersenstamkanker. Zij hopen met 

hun stichting en alle vrijwilligers die hieraan 

meewerken, samen een verschil te kunnen 

maken voor kinderen in de toekomst.  

Het verschil tussen 0 % overlevingskans en 

een sprankje hoop… 
 

Geef kinderen met 
hersenstamkanker 

een kans! 
 
Contact 
Stichting Jump4Semmy 

Jan en Antoeska Renes 

De Weide 17  

3411 ZA Lopik 

Tel: 0348-551987   
 
Mail ons op: info@jump4semmy.nl  
 
Bezoek onze website: www.jump4semmy.nl 
Volg hier de laatste ontwikkelingen of reserveer 
uw kaarten voor de Hollandse Feestavond.  

 
Rabobank: 1272.44.670 
KvK: 52682161                                                                                                          
                       
                                                                                                                                           

 
Wij willen u erop attent maken dat Stichting 
Jump4Semmy door de belastingdienst is 
aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI).  

http://www.stichtingsemmy.nl/
mailto:info@jump4semmy.nl
http://www.jump4semmy.nl/

