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Ik snoei voor leven

Sn
oe

i uw taxushaag

Snoei tegen kanker
 !

Snoei 
voor 

leven!

Snoei voor leven is een project van Lions Club Oost Achterhoek 

en Van Ooijen Tuinen Lichtenvoorde. 

Opbrengst wordt geschonken aan KiKa.

Taxussnoeidagen

2016
  vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni

  en 
vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli

van 
11.00 u tot 17.00 u

Aalten / Bredevoort / Dinxperlo 
Aalbers Transport
Broekstraat 31, 7122 MN

Winterswijk 
Tegenover Gebuwin bv
Industrieweg 4, 7102 DZ

Groenlo / Eibergen
Rouwmaat
Den Sliem 93, 7141 JG

Lichtenvoorde / Zieuwent
Van Ooijen Tuinen
Europaweg 1 A, 7131 JC, tel. 0544-372515

www.snoeivoorleven.nl
U kunt contact opnemen per e-mail  
(info@snoeivoorleven.nl) of de plaatselijke 
contactpersonen benaderen.

Inzamelingsactie van taxussnoeiselwww.snoeivoorleven.nl

 Taxus baccata       Taxus ‘Hicksii’
 Goed Fout

Taxus baccata (links) en Taxus ‘Hicksii’ (rechts).

Taxus baccata bevat de grondstof voor het geneesmiddel Taxol. 

Taxus ‘Hicksii’ bevat te weinig en is dus niet geschikt!!

(Zie ook www.snoeivoorleven.nl)

! www.snoeivoorleven.nl
Blaadjes staan als vlakke veer-
tjes aan weerszijde van takjes.

Blaadjes staan alle richtingen uit; 
zitten rondom takjes.

Lichtenvoorde
Marc Kothuis
Martin Leliveltstraat 62
0544-482705

Zieuwent
Annelies Ebregt
Zieuwentseweg 73b
0544-352076

Aalten
Rob Nieman
Whemerstraat 4
0543-473682

Bredevoort
Lucy Aversteeg
Prinsenstraat 6
0543-451825

Winterswijk
Hans Siertsema
Berberislaan 74
0543-521821

Groenlo
Frans Kooiker
Beethovenstraat 3
0544-465511

Plaatselijke contactpersoon

Inzamellocaties
            van 11.00  tot 17.00 u

Contact



*

Er is heel veel snoeisel nodig om zo veel Taxol te 
isoleren dat het voldoende is voor 1 behandeling.
Voor een behandeling is namelijk ongeveer 1m3 
nodig; ± 150 - 200 kilogram snoeisel. Vaak hebben 
patienten een behandeling van drie kuren nodig.

Het snoeien van de Taxus baccata heeft nog een
ander resultaat: het snoeisel, waaruit het kostbare
Taxol wordt gewonnen, levert ook nog geld op.
Opbrengsten komen ten goede aan KiKa.

In veel tuinen in Nederland staan taxushagen. Hebt 
u ook een haag van Taxus baccata, doe dan mee met 
onze actie om zoveel mogelijk Taxussnoeisel in te zame-
len. Hiermee kunt u kankerpatiënten helpen! Het jonge 
groen van Taxus baccata bevat namelijk de zeldzame 
stof Taxol, een effectief medicijn tegen kanker.* Het is 
echter zeer kostbaar en nog niet chemisch te produce-
ren!

U snoeit uw haag waarschijnlijk ook 1x per jaar en 
deponeert het groenafval in de groene container of 
op de composthoop. Zonde, want dit snoeisel kan dus 
hoop bieden aan mensen met kanker. Daarom gaat de 
Lionsclub Oost Achterhoek ook dit jaar weer in samen-
werking met van Ooijen Tuinen een inzamelingsactie 
organiseren. 

U kunt meedoen door op één van de taxussnoeidagen 
uw eigen haag te snoeien en het snoeisel nog diezelfde 
dag in te leveren op één van de inzamellocaties (zie 
ommezijde). Wij zorgen ervoor dat het verzamelde 
snoeisel tijdig op transport gaat.

         
Hoe snoei ik mijn taxushaag het beste?

•  Niet snoeien  
tijdens regen.

•  Snoeisel niet nat  
laten worden.

•  Eenjarige scheutjes  
van max 20-30 cm.

•  Geen houtige stengels. 
Alleen van haag die 
ieder jaar is gesnoeid. 

 •  Snoeisel zuiver  
houden.

 •   Snoeisel opvangen 
op doek.

 •  Alleen Taxus baccata. 
Geen ander snoeisel.

Droog Zuiver Vers
•  Na snoei onmiddelijk naar  

het verzamelpunt brengen. 
(Verwerking binnen 24 uur!)

Jong

www.snoeivoorleven.nl 
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?  

Kijk dan op onze website of e-mail naar  

info@snoeivoorleven.nl  

U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke 

contactpersoon (zie achterkant).
*   Het Taxol remt de celdeling, waardoor de kanker niet verder groeit. 

Daarom wordt het als grondstof gebruikt in chemokuren in de strijd 
tegen bepaalde soorten kanker (borst-, prostaat- en eierstokkanker).

Taxushaag als kankergeneesmiddel      Wat levert taxussnoeisel op?

Snoei voor leven


