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Voorwoord 

Voor u ligt alweer het vierde jaaroverzicht van de Stichting Matthijs.  
In dit rapport vindt u een samenvatting van alle berichtgeving met betrekking tot de 
Stichting Matthijs in de periode september 2006 tot en met september 2007. 
  
Het hoogtepunt afgelopen jaar was de overhandiging op 17 april jongstleden van zowel tien 
laptops met webcam aan de patiënten van de isolatiekamers in het UMC Groningen,  
alsmede een flatscreen met dvd recorder voor op de familiekamer van dit zelfde ziekenhuis.  

Ter afsluiting wil ik u erop attent maken dat het sinds kort mogelijk is om lid te worden van  
de club van 100. Een club vaste donateurs die de Stichting Matthijs voor een langere periode 
een warm hart willen toedragen. Meer hierover leest u in bijlage 1. 

 
Geesteren, september 2007 

Suzan Kienhuis 
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Nieuwsoverzicht september 2006 tot en met september 2007 

September 2006 

● Overlijden Monique Werger, 26 september 2006 

Op 26 september 2006 is Moniek Werger op veel te jonge leeftijd overleden aan de gevolgen 
van leukemie. 22 jaren waren jou gegeven om als een engel op aarde te mogen leven. 
De liefde is sterker dan de dood, Moniek is overleden, maar de liefde stopt niet. 
Deze mooie tekst stond op jouw dankbetuiging. 

De familie Werger en Moniek hebben van meet af aan “Stichting Matthijs”een warm hart 
toegedragen, vanaf het moment dat ze kennis hadden gemaakt met de afdeling F1 op het 
M.S.T. en de isolatiekamer waar leukemiepatiënten vele zware dagen en nachten een 
gedwongen verblijf moeten doorbrengen door de zware chemokuren. 

Wij zijn hun ook zeer dankbaar voor de vele donaties die zij hebben gedoneerd aan Stichting 
Matthijs. En nog steeds komt er een maandelijkse bijdrage. Heel erg bedankt voor jullie 
ondersteuning. 

Wij willen Jasper, Henk en Ans, Mark en Kristel, Nicole en hun naaste families nog heel veel 
sterkte wensen met dit grote verlies.  

Oktober 2006 

● Special Sunday / Klavertje Vier, 15 oktober 2006 

De Ondernemersvereniging Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit organiseert jaarlijks een 
Herendag gekoppeld aan een goed doel. Deze keer was gekozen voor Stichting Matthijs. 

Wij willen de voorzitter Maarten Boers en natuurlijk alle ondernemers heel hartelijk danken 
voor het geweldige bedrag van  € 5.300,- 

November 2006 

● De Terschelling Marathon Berenloop, 5 november 2006 

Ina Haasewinkel ging voor de eerste keer deelnemen aan een marathon en het leek haar 
een goed idee om zich te laten sponsoren en de opbrengst hiervan te doneren aan Stichting 
Matthijs. Wij zijn haar bijzonder dankbaar voor haar initiatief en het mooie bedrag van ruim 
800 euro, genoeg voor één laptop. 

Ina, heel hartelijk dank namens Stichting Matthijs. 

Zie bijlage 2 voor haar eigen verhaal. 
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December 2006 

● Ameezingkerstconcert Euphonia en Bel Canto Eibergen, 23 december 2006 

Wij hebben deze avond mogen genieten van een geweldig kerstconcert. 

De organisatie heeft na afloop van het concert iedereen de gelegenheid gegeven om met 
een gift de Stichting Matthijs te ondersteunen. 

In totaal is er € 800,- ingezameld en we zijn iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook 
erg dankbaar. 

Zie voor meer info bijlage 3. 

● Het Löstig Snoeien Bitter Ballen Indoor Soccer Tournament! 30 december 2006  

Wij willen de jongens van LS en Dennis Kuipers hartelijk danken voor hun donatie tijdens  
Snoeien Bitter Ballen Indoor Soccer Tournament te Glanerbrug. 

Zie voor meer info bijlage 4. 

● Eindejaarsgiften 2006 

Stichting Matthijs heeft van de volgende bedrijven een eindejaarsgift mogen ontvangen. 
Hiervoor onze hartelijke dank 

- Machinefabriek Ten Heggeler Hengelo    € 1500,- (zie voor meer info bijlage 5.) 

- BV.Aan.Mij.Welling Didam                        € 1000,- 

- Mevr J.W.Ten Heggeler – Laan              € 100,- 

- H. Pijper  - Pelle     € 100,- 
(Meneer de pijper schrijft bij zijn donatie :  
“Heb ervaren wat uw stichting betekent. Bedankt”)    

- H.J.M. Smeing CJ      €  50,- 
(voor een heel goed doel)     

- Menger Modes                                    €  50,- 
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Januari 2007 

- 

Februari 2007 

● In Memoriam: Matthijs Kienhuis, 5 februari 2007 

5  februari 2002 - 5  februari 2007                       
AL  VIJF  JAAR …… 

Nooit meer een lach of traan 
Die ons zo gelukkig maakte 

Nooit meer koffie drinken 
En gezellig praten 

Niet meer vragen 
Wat vind jij ervan 

Geen hand die ik 
Jou reiken kan 

Een lege plek 
Bij het ontbijt 

Herinnert ons 
Aan jou verloren strijd 

Pa, Ma, Ruben 
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Maart 2007 

● Donaties Domijn Woningcorporatie 

Ik wil Kris Krukkert een groot compliment maken voor haar inzet en betrokkenheid bij het 
vele werk van Stichting Matthijs. Niets is haar te veel. Dankjewel Kris. 
Zo is zij bij een activiteit voor Stichting Matthijs in contact gekomen met de heer Piet 
Rutgers, directeur van Domijn. 

Ze is in maart uitgenodigd voor een gesprek om iets te vertellen over de stichting en heeft 
een toezegging van Domijn dat zij drie jaar lang een bedrag van € 5000,- euro doneren aan 
Stichting Matthijs. Totaal dus € 15.000,- 

Wel wil Domijn dat dit bedrag ten goede komt aan de afdeling F1 van het M.S.T. te 
Enschede. Daar zullen wij natuurlijk ook zorg voor dragen. 

Domijn, heel hartelijk dank namens Stichting Matthijs. 

April 2007  

● Eerste Heilige Communie groep vier basisschool Aloysius, 15 april 2007  

Aloysiusschool helpt Stichting Matthijs 

Geesteren – De kinderen van groep vier van basisschool Aloysius uit Geesteren hebben op 
15 april de eerste Heilige Communie gedaan. 

In het communieproject kwam het thema delen veel aan bod.  
In het kader hiervan hebben de kinderen samen met hun ouders een goed doel gekozen. 

De kinderen konden na hun communiefeest geheel vrijblijvend en anoniem geld geven aan 
het goede doel van Stichting Matthijs om het verblijf van leukemiepatiënten in een 
isolatiekamer door allerlei luxe spullen enigszins draaglijker te maken. 

Bijvoorbeeld door het aanschaffen van laptops met webcam, hometrainers, dvd-spelers ect. 
zodat de isolatiekamer een wat meer huislijke sfeer uitstraalt. 

De kinderen hebben voor Stichting Matthijs  € 339,84,- gespaard. 

Namens alle mensen van Stichting Matthijs heel hartelijk dank! 

Voor meer info: zie www.stichtingmatthijs.nl 
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● Overhandiging laptops UMC Groningen, 17 april 2007 

Eindelijk is het dan zover dat Stichting Matthijs ook in Groningen iets kan doen. 
Op 17 april hebben we 10 laptops met webcam en een mooie LCD Tv met dvd-
spelervoor de familie kamer kunnen overhandigen aan het U.M.C.G. te Groningen. 

Het was een gezellige middag en Roelof de Bruin (leukemiepatient) mocht als eerste de 
laptop in gebruik nemen.  
Ook was er volop aandacht van de media, o.a. van SBS6 Hart van Nederland.Zie de site 
www.stichtingmatthijs.nl  voor de gehele uitzending van SBS6. 

Als stichting geeft het een zeer goed gevoel dat nu ook de leukemiepatiënten in isolatie te 
Groningen ook kunnen communiceren met de buitenwereld en hun thuisfront. 

Zie voor meer info bijlage 6. 

Mei 2007 

● Afscheid Merel-Roos, 1 mei 2007  

Merel-Roos (hodgkin-patient) droeg Matthijs een warm hart toe en had een wens, mocht zij 
niet genezen, dat er bij haar afscheid een collecte zou worden gehouden.  
Helaas is Merel-Roos ook overleden en hebben haar ouders en broer een collectebus 
geplaatst en heeft een geweldig bedrag van € 2000,11,- opgebracht. 

Yola en Herbert heel erg bedankt! 

 
Onderstaand bericht is op 8 mei 2007 in het gastenboek van Stichting Matthijs geplaatst 
door de moeder van Merel-Roos. 
 
Afzender:Yola Krabbe | Datum:08 05 2007 | E-mail: YKrabbe@hotmail.com  

Maantje  
25 augustus 2005 kreeg onze Merel-Roos te horen dat ze Hodgkin had, na vele chemokuren, 
bestralingen "schoon" maar helaas, na 5 maanden wederom ziek, weer die rotchemo's, ze 
had geen keus, de stamceltransplantatie goed doorstaan, 4 weken isolatie, ze droeg Matthijs 
een warm hart toe, helaas is onze mooie, lieve en dappere Maan op dinsdagavond 1 mei 
overleden. Naar haar wens een collectebus geplaatst bij zowel de condoleance als bij de 
crematie en op de door haar zo geliefde tennisbaan, een totaalbedrag van E. 2000,11 
ontvangen. Lieve, lieve mensen, dit was een grote wens van Merel-Roos, allen zo ontzettend 
bedankt, Maantje, je bent onze kanjer! Suzan, Harry en Ruben, fijn dat we dit konden doen. 
Liefs, Yola.  
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Juni 2007 

● Spreekbeurt Stichting Matthijs door Maud Nobbenhuis 

Maud Nobbenhuis uit Geesteren zit in groep 7 van de basisschool en heeft een spreekbeurt 
moeten houden. Omdat ze eens wat anders wou presenteren dan normaal gebruikelijk is 
heeft ze gekozen voor de Stichting Matthijs. 

Ze heeft met behulp van informatie op de site van Matthijs in de klas verteld over de ziekte 
leukemie en de Stichting Matthijs. 

Op de dag vooraf had ze de meester gevraagd of ze ook met de pet rond mocht gaan en 
heeft de kinderen gevraagd geld mee te nemen omdat ze een spreekbeurt zou houden over 
een goed doel. Alle kinderen hadden gehoor gegeven en het heeft maar liefst € 40,- 
opgebracht.  

Super initiatief! Maud en klasgenoten, heel erg bedankt.  

Juli 2007  

● The Benefit Music Event, 4 juli 2007 

 Alweer voor de vierde  keer een benefiet bij Dancing Bruins t.b.v .Stichting Matthijs. 

Speciale dank aan de familie Bruins die weer belangeloos hun accommodatie beschikbaar 
heeft gesteld. 

En ook de volgende sponsoren die allen GRATIS meewerkten! 

- Postel  Tentverhuur 
- Kiekepan  Catering 
- Luka  Beveiliging 
- Abbink Vriezenveen 
- Pinksterprint  Entreekaarten – flyers – A3  Posters  
- Vanille  Ontwerp posters 
- EHBO 
- Saxion, de studenten 
- Theo Poppe,  overnachting van dj Activator gratis ter beschikking gesteld 
- Grolsch, 500 liter bier 
- De Monnik Dranken  
- Beethoven 
- Jack van Viking Entertainment  
- Huis aan Huis bladen voor het verstrekken van twee gratis advertenties 
- Op en Rond de Essen 
- Typisch de Essen 

Namens Stichting Matthijs heel erg bedankt voor jullie medewerking. 
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Onderstaand bericht is door Suzan Kienhuis gepost op de website van Stichting Matthijs na 
afloop van The Benefit Music Event. 

BEDANKT ALLEMAAL !  

Beste allemaal, Ik wil iedereen bedanken voor de ontzettend geslaagde avond voor Stichting 
Matthijs. Met zijn allen wisten jullie weer dat speciale sfeertje te creëren zo het op een 
benefietavond hoort te zijn En dat al weer voor de vierde keer!! Met de opbrengst kunnen 
we zeker weer een aantal leukemiepatiënten verrassen met een laptop. En daar doen we het 
voor. Nogmaals iedereen BEDANKT en tot de volgende keer. 

 Liefs en groetjes Suzan (moeder van Matthijs)  

● Donatie Frank & Ina Haasewinkel Oogmode en Hoorzorg Tubbergen 

Heel Hartelijk Dank voor het geweldige bedrag van € 500,-  beschikbaar gesteld op de 
Benefiet avond voor Stichting Matthijs door Frank & Ina Haasewinkel Oogmode en Hoorzorg 
Tubbergen.  

Frank & Ina SUPER ! 

Nogmaals onze hartelijke dank 

● Blauwvingerdagen in Zwolle  

MyCom Zwolle heeft tijdens de Blauwvingerdagen (vier woensdagen) in juli een verloting 
georganiseerd. Er waren mooie  prijzen en de opbrengst van de lootjes was voor Stichting 
Matthijs. Het heeft bijna  € 1.300,- opgebracht en een laptop beschikbaar gesteld door 
MyCom Zwolle. 

Iedereen hartelijk bedankt en in het bijzonder Tineke ten Napel bedanken voor haar inzet. 
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Augustus 2007 

Voor de afdeling hematologie van Dr  Kramer in het Meander ziekenhuis te Amersfoort 
hebben we de 3 isolatiekamers ook al voorzien van 3 laptops. Er is nog overleg  voor  evt.             
3 home-trainers en  3 relax-fauteuls.  

September 2007 

● Collecte t.b.v. Stichting Matthijs tijdens avondwake dhr. Hermelink,  
9 september 2007 

Op 9 september is de heer Hermelink uit Rossum overleden. Zijn naasten wilden een collecte 
houden tijdens de avondwake voor Stichting Matthijs.  
Als dank dat hun man en vader zo had genoten van de relaxstoel en de mooie tv op de 
afdeling F1. Het heeft een super bedrag opgeleverd van € 746,-- Hartelijk bedankt.  
Wij willen zijn vrouw en kinderen dan ook heel veel sterkte wensen met het overlijden van 
hun man en vader. 

Hoi Stichting Matthijs, 
  
Mijn man,onze vader,schoonvader en opa is zondag 9 september 2007 overleden aan de 
gevolgen van kanker op 60 jarige leeftijd. Toen hij op het eind van de bestralingen werd 
opgenomen op het MST te Enschede zagen wij veel over Matthijs. En wat deze stichting 
allemaal bereikt heeft tot nu toe. 
Mijn man,onze vader heeft nog veel plezier gehad van de sta-op stoel en de tv, maar ook de 
familiekamer was voor ons erg prettig, en zit je niet telkens in die echte ziekenhuissfeer. 
Toen hadden we het al telkens over, dat we graag geld wilden geven aan de stichting. Maar 
toen overleed mijn man,onze vader eigenlijk vrij onverwachts en moest er snel van alles 
geregeld worden, 
Wij hebben toen dus ook besloten om in de kerk te collecteren voor Stichting Matthijs. Dit 
hebben wij gedaan, en in de kerk werd duidelijk benoemd dat er werd gecollecteerd hiervoor 
en wat de stichting precies inhoudt. 
Wij hebben hierdoor 746 euro bij elkaar gehaald en dit persoonlijk naar de stichting 
gebracht. Wij zijn heel blij dat we dit gedaan hebben,en het geeft ons voldoening,en wij 
weten ook zeker dat hier wat goeds mee wordt gedaan en dat andere mensen hier ook nog 
veel plezier aan beleven. 
  
Groetjes, 
 
Fam. Hermelink 
Rossum  
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● Overhandiging cheque kaartvereniging Meros, 22 september 2007  

Namens  “Stichting Matthijs” hartelijk dank  voor jullie geweldige inzet om een loterij 
te koppelen aan jullie  60 jarig Jubileum en gekozen is dat de opbrengst volledig ten goede 
komt aan het goede doel van “Stichting Matthijs” 

Ik ben dan ook zeer verheugd om de cheque met een geweldig bedrag in ontvangst te 
nemen. 

                                               € 11.522,77,- 

 

Heel speciaal wil ik nog bedanken voor hun geweldige inzet: 
De heer Roel van Kesteren 
De heer Johnny Kuipers 
De heer Bennie Nagenborg 

P.S.  Matthijs zal trots op jullie zijn!!! 
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Steun Stichting Matthijs 

Ziekenhuizen met een afdeling hematologie  waar stamceltransplantatie plaats vindt 
hebben isolatiekamers en kunnen patiënten met leukemie, hodgkin en aanverwante 
bloedkankers behandelen. 

Totaal zijn er nu 13 ziekenhuizen  in Nederland waar deze patiënten kunnen worden 
behandeld. Een eerste vereiste is contact via internet met de buitenwereld in deze kamers 
toch wel erg belangrijk.  

Onze eerste doelstelling is nu om alle 13 ziekenhuizen te voorzien van internet en laptops. 
Wij hebben in het MST Enschede en het UMC Groningen en het Meander Amersfoort 
al aan een aantal wensen kunnen voldoen om de kamers wat aangenamer te maken zodat 
patiënten zich wat meer thuis kunnen voelen in deze toch al zo moeilijke omgeving tijdens 
de zware chemo-kuren. 

De ziekenhuizen waar “Stichting Matthijs” t.b.v. LEUKEMIE ook graag deze 
voorzieningen wil overhandigen zijn: 

Isala Klinieken Zwolle 
St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein 
UMC Radboud Nijmegen 
Haga ziekenhuis Den Haag 
Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
LUMC Leiden 
UMC Utrecht 
AMC Amsterdam 
AZR Rotterdam 
UMC Maastricht 

Totaal zijn hier ongeveer 150 laptops nodig. 
Stichting Matthijs heeft er al 25 gedaan, dus zijn er nog 125 tegaan. 

Dus zoals u ziet nog volop werk voor Stichting Matthijs. 

Om aan deze wens te kunnen voldoen is er ongeveer een budget nodig van  € 120.000,- 

“Matthijs zijn WENS” is nu onze opdracht !!! 

Steunt U ons? 
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Bijlages 

Bijlage 1 : Club van Honderd 

Geesteren,  najaar 2007 

Betreft:  Club van Honderd Stichting Matthijs t.b.v. LEUKEMIE 

Geachte heer/mevrouw, 

De Stichting Matthijs is een initiatief van familie en vrienden van Matthijs Kienhuis. 

Matthijs overleed in 2002 door een complicatie bij de behandeling van leukemie. Wekenlang 
heeft hij doorgebracht in isolatiekamers in het ziekenhuis. Sobere kamers met slechts een 
ziekenhuisbed en tv waar patiënten zeven dagen per week dag en nacht minimaal 6 weken 
aaneengesloten verblijven. 

Zolang er leukemie bestaat, zullen ongetwijfeld ook de isolatiekamers blijven bestaan. 

Daaraan kan de Stichting Matthijs weinig veranderen. Maar de stichting kan het verblijf in de 
isolatiekamers wel veraangenamen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van computers, Internet, 
relax fauteuils, dvd-spelers, etc. zodat de patiënten zich daar wat meer thuis kunnen voelen.  

Maar voor het kopen van al die belangrijke zaken is wel geld nodig. Veel geld. En wij vragen 
u ons hierbij te helpen. 

 Wilt U lid worden van de Stichting Matthijs CLUB van HONDERD. 
Doneer 100 euro per jaar via deze machtiging voor de komende 5 jaar. 

Kunnen wij rekenen op uw hulp?  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.stichtingmatthijs.nl 

 

Met uw steun gaat ons werk door.  
Dankuwel! 

 

Namens Stichting Matthijs t.b.v. LEUKEMIE  
Suzan Kienhuis   
(moeder van Matthijs) 
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Bijlage 2 : Bereloop Ina Haasewinkel 

Mijn naam is Ina Haasewinkel. 
Ik ben gevraagd een stukje te schrijven over de Halve Marathon die ik heb gelopen op 5 
november 2006 in Terschelling. Omdat dit mijn eerste wedstrijd als recreant zou worden, 
leek het mij een goed idee mij te laten sponsoren en de opbrengst hiervan te doneren 
aan Stichting Matthijs. Matthijs hebben wij indertijd leren kennen omdat hij regelmatig bij 
mijn man in de winkel kwam. Tijdens zijn ziekte hebben we erg met hem 
meegeleefd. Wij dragen de stichting een warm hart toe, mede omdat ik 
uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is wat zij doen !  
Ik heb mijn moeder aan dezelfde ziekte (leukemie) verloren. Het uiteindelijke sponsorbedrag 
is tot stand gekomen door vrije giften van mijn man, familie, vrienden en kennissen. Bedankt 
allemaal! De Terschelling Marathon Berenloop is een groot jaarlijks evenement, in 1997 in 
het leven geroepen als een passende sportieve afsluiting van het themajaar '400 jaar Willem 
Barentsz'. De naam dankt de loop aan haar ontstaansgeschiedenis. Willem Barentsz, 
afkomstig van Terschelling, is één van de bekendste zeevaarders uit de zestiende eeuw 
geworden. Hij probeerde in 1596 via het noorden naar Azië te varen. 
Het bleek een monstertocht met veel ontberingen en Willem Barentsz bleef steken tussen de 
ijsschotsen op Nova Zembla. Door het jagen op beren had de bemanning voedsel en de 
noodzakelijke vitaminen om te overwinteren. Daar ik in Terschelling geboren en getogen 
ben, was dan ook niemand echt verbaasd dat ik mij had ingeschreven als deelnemer.  
Ik liep wel vaker in mijn vrije tijd, maar echte wedstrijden had ik tot dan 
toe nog niet gelopen. In april 2006 ben ik gestart met mijn voorbereidingen en trainde over 
het algemeen 2x per week. Op zondag 5 november was ik er helemaal klaar voor. Het was 
erg druk, de Berenloop is een van de zwaarste lopen van Nederland en daardoor ook erg 
gewild bij sportievelingen uit heel Nederland. Dit jaar deden ongeveer 3300 renners mee.  
De wedstrijd is opgedeeld in een hele en een halve marathon, die 
wederom verdeeld zijn in recreanten en wedstrijdlopers. 
Het was een herfstachtige dag: wel droog maar met een stevige wind.  
De start was om 13.05 uur aan de 
voet van de Brandaris, dé vuurtoren van Terschelling. De route ging langs de haven via 
enkele dorpjes naar Formerum en via het strand, door de duinen, het bos weer terug naar 
het startpunt (zie kaartje van de route, de rode lijn laat de Halve Marathon zien). 
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Bijlage 3 : AMeezingkerstconcert Euphonia en Bel Canto 

Op steeds meer plaatsen in Nederland vinden zogenaamde AMeezingconcerten plaats. 
Artiesten zingen samen met het publiek bekende 
liederen en dat blijkt geweldig aan te spreken.  
 
Evenals vorig jaar speelt de muziekvereniging 
Euphonia hier op in en geeft op zaterdag 23 
december a.s in het cultuurcentrum ’t Spieker te 
Eibergen samen met het Eibergse gemengd koor 
Bel Canto, weer een AMeezingkerstconcert. Het 
is een concert dat uit twee delen bestaat. Voor 
de pauze speelt het harmonieorkest onder 
leiding van dirigent Ronny Buurink de cyclus 
“Een nieuw begin”. Een werk voor verteller, koor 
en harmonieorkest. Sabine Blaak vertelt daarin 
het verhaal van de schepping tot en met de 
geboorte van Christus. De tekst is van Henny 
Blaak en de muziek van o.a. Stephen Melillo en 
Bert Appermont. Na de pauze wordt ligt het 
accent op het samen zingen. Euophonia heeft er 
voor gekozen om vooral de oude en bekende 
kerstliederen te zingen. “De herdertjes lagen bij 
nachte” het “stille nacht” en “Komt allen 
tezamen” zijn een paar van de vele bekende 
liederen die mee gezongen kunnen worden. De 
liederen worden afgewisseld met vrolijke en 

lichte kerstmuziek. Voorafgaande aan het concert zullen midwinterhoornblazers van de 
midwinterhoorngroep Eibergen hun kerstroep laten horen. Het concert begint om acht uur 
en de toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om met een gift de Stichting Matthijs te 
ondersteunen.  

 
 
 
PR Euphonia:  
Henny Blaak  
Korenbloemstraat 27  
7151 GD Eibergen  
Tel. 0545-464534  
E-mail hennyblaak@hetnet.nl  
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Bijlage 4 : LSBBIST 

Het Löstig Snoeien Bitter Ballen Indoor Soccer Tournament! 
Een toernooi dat dit jaar voor het 3e jaar op rij is georganiseerd door de vriendengroep Löstig Snoeien 
uit Glanerbrug. Een vriendengroep die elk jaar een goed doel verbinden aan hun toernooi om 
daarvoor geld op te halen.  
Dit jaar viel de keus op Stichting Matthijs, voornamelijk door persoonlijke 
ervaringen met leukemie. Een avond voetballen, lol maken en bier drinken heeft € 621,75,- 
opgeleverd voor de Stichting. Een geweldige prestatie voor een groep zeer betrokken 
Glanerbruggers!! Löstig Snoeien heeft veel jeugd opgetrommeld uit Glanerbrug en uiteindelijk zijn er 4 
teams gevormd voor het toernooi. Iedereen heeft inschrijfgeld betaald waar o.a. de zaalhuur van 
betaald kon worden. De rest ging naar Stichting Matthijs. Ook voor elke keer dat een speler door de 
benen werd gespeeld, moest er een euro betaald worden door de betreffende speler.  
Daarnaast gingen er collectebussen rond en werd van elk biertje dat er gedronken werd 10 cent 
opgeteld bij het totaalbedrag voor Stichting Matthijs. Na het toernooi steeg de spanning in de 
overvolle kantine. Iedereen was erg benieuwd naar het bedrag dat was opgehaald tijdens de avond. 
Uiteindelijk bleek het zelfs te gaan om een recordbedrag! Löstig Snoeien gefeliciteerd!  
En natuurlijk heel erg bedankt namens Stichting Matthijs. 
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Bijlage 5 : Eindejaarsgift machinefabriek ten Heggeler 

Postbus 9, 7550 AA Hengelo Ov 
Floresstraat 66, 7556 TD 
Tel.: 074-2912092 
Fax: 074-2436475 
E-mail: info@heggeler.nl 
KvK.nr.: 06011628 
BTW nr: NL0024.19.695B01 

 
 
Hengelo, december 2006 
 
 
Geachte relatie, 
 
 
Het jaar is bijna ten einde. 
2006 ! Voor ons een bewogen jaar, gezien het overlijden van JW(Jan) ten Heggeler. 
Uw vele blijken van belangstelling waren erg verwarmend. 
 
Ook dit jaar kiezen wij ervoor de Kerst-en nieuwjaarswensen niet op de door ons 
gebruikelijke wijze te laten verlopen maar door middel van dit schrijven. 
 
Het geld dat hiermee wordt bespaard, €1500,  
willen we wederom schenken aan “stichting Matthijs”. 
Een stichting die wij een warm hart toedragen en gezien de positieve reacties van vorig jaar 
gaan wij ervan uit dat u zich hiermee kunt verenigen. 
 
Het neemt natuurlijk niet weg dat wij u hartelijk danken voor de prettige samenwerking van 
het afgelopen jaar en we hopen hetzelfde voor elkaar te kunnen betekenen in het komend 
jaar. 
 
Wij wensen u en uw familie gezellige, harmonieuze kerstdagen en een voorspoedig maar 
vooral gezond 2007. 
 
 
Namens directie Machinefabriek Ten Heggeler en zijn medewerkers. 
W.H. ten Heggeler J.L. ten Heggeler-Laan 
 
 
p.s. U kunt de volledige site van Matthijs vinden onder www.stichtingmatthijs.nl
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Bijlage 6 : Overhandiging laptops UMCG 
Op dinsdag 17 april krijgt het Universitair Medisch Centrum Groningen tien laptops van de 
Stichting Matthijs tezamen met een flatscreen tv en dvd speler. De laptops met webcam zijn 
voor leukemie- en lymfeklierkankerpatiënten op de afdeling interne geneeskunde. 
  
Leukemie- en lymfeklierkankerpatiënten worden tijdens de chemokuren verpleegd in 
zogenoemde isolatiekamers. Totaal afgezonderd van de buitenwereld verblijven ze vele 
weken in zulke kamers. Wel mogen ze beperkt bezoek ontvangen, maar de uren alleen zijn 
erg zwaar. Door het plaatsen van laptops in de isolatiekamers, wordt het isolement wat 
draaglijker. 
  
De Stichting Matthijs organiseert allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor patiënten in 
isolatiekamers. De stichting is vernoemd naar Matthijs Kienhuis uit de Twentse plaats 
Geesteren, die vijf jaar geleden op erg jonge leeftijd aan de gevolgen van leukemie overleed. 
Het was Matthijs zijn wens om ziekenhuizen met onder meer computers, tv’s en relaxstoelen 
te voorzien. Veel hebben wel al kunnen doen en nu komen er dus ook tien laptops in het 
UMCG. 
  
Dinsdag 17 april 2007 wordt er op SBS6 Hart van Nederland een reportage uitgezonden over 
deze uitreiking. 

 

 


