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SAMEN IN STRIJD
TEGEN KANKER!



BEEK FM THUIS VOLGEN

Een verzoekplaatje aanvragen, de 
uitzending volgen, onze veilingitems 
bekijken, meer info over de goede 
doelen, terugblikken naar vorig jaar en 
nóg veel meer Beek FM kun je vinden op 
onze website: beekfm.nl, daar is het ook 
mogelijk je eigen actie op te zetten en de 
kleurplaat van dit jaar (die in de studio 
komen te hangen) te downloaden. Ook 
vind je op onze website een uitgebreid 
overzicht van het uitzendschema. 

www.beekfm.nl

Na twee edities is het Glazen Café weer 
terug van weggeweest. Door de enorme 
populariteit van het evenement zal 
dit jaar het Glazen Café voor het eerst 
plaatsvinden in het Asta Theater.  
Hier willen wij het evenement weer 
toekomstbestendig maken. 

KiKa, Pink Ribbon én 
Kankeronderzoekfonds Limburg zijn de 
doelen waar Stichting Beek FM, onze 
ambassadeurs, de DJ’s (Rick Wouters, 
Frank Martens en Silvan Falchi), de 
vrijwilligers én natuurlijk onze donateurs 
zich dit jaar voor zullen inzetten. Kanker 
is namelijk nog steeds doodsoorzaak 
nummer 1 in Nederland. Elk jaar 
overlijden er ruim 47.000 duizend mensen 
aan kanker wat overeenkomt met 1 op de 
3 Nederlanders die vroeg of laat te maken 
krijgt met kanker. Door te kiezen voor 
deze doelen bereiken we een brede groep 
mensen in de maatschappij die te maken 
krijgt met deze vreselijke ziekte.

SAMEN IN STRIJD
TEGEN KANKER!

KOM JE ONS OOK BEZOEKEN?

Op alle momenten van 7 t/m 11 december 
leent het Glazen Café zich om een kijkje 
te komen nemen, dat kan dus al om 
6 uur ’s ochtends (voor bijvoorbeeld 
een lekker bakje koffie en een broodje 
gezond) óf tijdens de feestavonden. De 
uitzending gaat namelijk 24/7 door en 
het Asta Theater is dan ook non-stop 

geopend voor publiek. Er staan ook een 
aantal themamomenten op de planning, 
zo staat de donderdagmiddag (8 
december) in het teken van de senioren, 
donderdagavond de studentenavond, en 
zaterdag de familiemiddag met een groot 
familieontbijt en spelletjes voor de kids 
en natuurlijk een bezoek van de enige 
echte Kerstman die voor alle kindjes een 
kleinigheidje heeft. Wij hopen dat jullie 
allemaal een bezoekje nemen aan het 
Glazen Café en het allermooiste zou zijn 
als we (misschien wel mede door een 
donatie van u) een fantastisch bedrag 
ophalen in de strijd tegen kanker.


