








Nagelstudio Onyx steunt Julians Stichting – 24-uurs 
Nagelmarathon groot succes
“Geld hard nodig voor onderzoek ter bestrijding van hersentumoren bij kinderen”

Door Marja Kiel
Onderzoek naar de genezing van kanker kost onnoemelijk veel geld. Op verschillende 
manieren en met uiteenlopende acties wordt hiervoor aandacht gevraagd. Julians 
Stichting is specifiek opgericht om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar 
hersentumoren bij kinderen. De stichting komt voort uit het overlijden van de elfja-
rige Julian, de zoon van Jan en Margaretha Vlieghuis uit Stadskanaal. Hij overleed in 
2011 aan een hersentumor. Inmiddels zijn al tal van acties opgezet ten behoeve van 
de stichting, waaronder de zeer succesvolle 24-uurs Nagelmarathon van Nagelstudio 
Onyx.

“Dit komt heel dichtbij”
Margret Ligteneigen van Onyx vertelt graag waarom ze zich inzet voor Julians Stichting: 
“Margaretha is één van onze vaste klanten. Julian was hier vaak met zijn moeder. We leven 
dan ook intens mee met de familie. Wij wilden zelf  in de nagelstudio iets doen met een goed 
doel en toen Margaretha vertelde over het initiatief  om een stichting op te richten, viel dat 
heel mooi samen. Vanzelfsprekend steunen wij Julians Stichting. Dit komt natuurlijk ook heel 
dichtbij.” 

Nagelstudio Onyx organiseerde de Nagelmarathon, maar er waren veel meer mensen bij 
betrokken: “We hebben collega nagelstylistes benaderd om ons te helpen, vanuit de onderne-
mers kwamen meteen vele spontane reacties en feitelijk hebben we alles binnen drie weken 
kunnen regelen. Het was loodzwaar, maar we hebben ook een hoop lol gehad én het was al-
leszins de moeite waard.” De opbrengst was boven verwachting, want met de actie werd maar 
liefst € 3.174,05 opgehaald. En dat geld is hard nodig!

Waarom Julians Stichting
In Nederland wordt veel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de genezing van kan-
ker. Julians Stichting richt zich op onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. De stichting is 
een initiatief  van mensen die heel dicht bij Jan en Margaretha staan. “We organiseren diverse 
activiteiten om de benodigde gelden binnen te halen en doneren dit rechtstreeks aan een spe-
cifiek hersentumoronderzoek gericht op kinderen”, legt het bestuur uit. Op de website www.
juliansstichting.nl kan iedereen alle informatie over de stichting vinden. Zo wordt vermeld 
welke activiteiten op de agenda staan én waaraan het ingezamelde geld wordt gedoneerd.
 
www.juliansstichting.nl
Op verschillende manieren is al geld ingezameld voor onderzoek ter bestrijding van hersentu-
moren bij kinderen. Zo bracht voetbalvereniging SJS geld bijeen en heeft de stichting tijdens 
de intocht van Sinterklaas in Musselkanaal een spontane donatie mogen ontvangen. Daar-
naast zijn er tal van bedrijven en particulieren die hun steentje bijdragen. Bovendien staan er 
nog tal van acties op het programma, zoals de ‘strooizout actie’ in december. 

Wilt u meer weten over de acties en Julians Stichting of  wilt u helpen, kijk dan eens op de 
website www.juliansstichting.nl.

Van links naar rechts achterste rij; Jan Vlieghuis(met blauw vest), Ronnie Wolf,Henk Spreen en Dirk Kloen. Van links naar rechts voorste rij; Margaretha Vlieghuis, Imca Marina en  Rennie WekemaVan links naar rechts achterste rij; Jan Vlieghuis(met blauw vest), Ronnie Wolf,Henk Spreen en Dirk Kloen. Van links naar rechts voorste rij; Margaretha Vlieghuis, Imca Marina en  Rennie Wekema







handelsvereniging
alteveer

wenst u fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2012!













Alle medewerkers van 
RegioMagazine wensen u 

fijne feestdagen en 
een gelukkig 2012!
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