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Wandelen voor Kikkeropfleurdoos 
Op zaterdag 6 oktober wordt de jaarlijkse sponsor wandeltocht gehouden. Vertrekpunt is de 
kantine van Tennispark Verburch (bij Jan van der Valk hal), Arckelweg 20, 2685 SM Poeldijk. 
Afstanden 6, 12 en 18 km door het wengebied, Madesteijn en Ockenburgse bos. 
Vertrek tussen 09.00 uur en 11.00 uur; inschrijfgeld € 7,50 p.p. incl. kopje koffie en  
versnapering voor onderweg; kinderen € 2,50. Aanmelden kan bij de start en vooraf via 
email naar wandeltocht6oktober@hotmail.nl onder vermelding van uw naam, afstand en  
aantal personen. 
 
Website wordt vernieuwd 
De website www.kikkeropfleurdoos.nl kon niet langer draaien op de bestaande software en 
we hebben moeten besluiten de site uit de lucht te halen. Hopelijk is daardoor niet al te veel 
ongemak ontstaan. Inmiddels is de in aanbouw zijnde nieuwe site met de meest cruciale 
gegevens in de lucht onder dezelfde naam www.kikkeropfleurdoos.nl. Er wordt momenteel 
hard gewerkt om de site op te bouwen en te vullen. 
 
Nieuwe editie Kikkeropfleurdoos 
De voorraad van de Kikkeropfleurdoos, die telkens in een oplage van 2.500 stuks wordt 
vervaardigd, begint dusdanig te slinken dat aan de voorbereiding van een nieuwe editie van 
de doos is begonnen. Met uw hulp hoopt de Stichting Kikkeropfleurdoos erin te slagen om de 
inhoud qua informatie, attenties en productmonsters weer aantrekkelijker te maken. 
Wij zoeken een sponsor voor de bidon en voor de kikkerknuffel die als attentie in de doos 
gaan. Kostprijs van beide inclusief btw € 2,00 (bidon) en € 3,00 (kikker). 
 
Kikkeropfleurdoos Benefiet Festival een succes 
Met als thema ‘Samen Sterk Staan’ heeft Stichting Kikkeropfleurdoos op dinsdag 8 mei 2012 
een Benefiet Festival georganiseerd in Westland Theater De Naald in Naaldwijk. Het werd 
een prachtige avond met humor, passie, een veiling van unieke kunstwerken onder leiding 
van Alphons de Wit, een loterij met mooie prijzen, een markt en als hoogtepunt een 
wervelend optreden van theatergroep KiQ. 
 
Ladyspeaker Carlissa Remmerswaal van Tooo much opende de avond en gaf het woord aan 
Marleen Reukema, voorzitter van de Stichting Kikkeropfleurdoos, die het doel van de 
Kikkeropfleurdoos toelichtte. Daarna hield prof. dr. Casper van Eijck, oncologisch chirurg in 
het Erasmus MC met verwijzing naar de documentaire ‘All My Tomorrows’ een betoog, 
waarbij hij aangaf:  ‘Omdat we leven krijgen we kanker’. Dagelijks vinden er miljoenen 
celdelingen in ons lichaam plaats. En dus gaat er wel eens iets fout. 
 
Vóór aanvang van het tweede optreden van de cabaretgroep werden onder leiding van 
Alphons de Wit kunstwerken geveild van onder meer Anneke Verrips, El van Leersum, Fien 
Sanders, Joke Naaborg, José Knippenberg, Roeland van Reem, Sandra Taal, Theo Luiten, 
Tiny Schornagel en Yvonne Bakkenes-Verhagen. Niet alle kunstwerken vonden een afnemer; 
deze worden nog via onze website aangeboden. 
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Dat van een succesvolle avond kan worden gesproken, blijkt wel uit de fantastische 
opbrengst van ruim € 7.500,-! 
 
De Stichting Kikkeropfleurdoos bedankt alle aanwezigen en iedereen die op een of andere 
wijze heeft bijgedragen aan het succes van dit Benefiet Festival. Deze avond stelt Stichting 
Kikkeropfleurdoos in de gelegenheid op volle kracht verder te gaan om haar doelstellingen, 
het gratis beschikbaarstellen van de doos te continueren. 
 
Boxmeerse apotheek zet zich in voor verspreiding Kikkeropfleurdoos 
Stichting Kikkeropfleurdoos is bijzonder verheugd over de mogelijkheid de 
Kikkeropfleurdozen gratis te kunnen verspreiden via de logistieke kanalen van de Kring-
apotheken en de Serviceapotheken. Door de Kikkeropfleurdoos als een product in de 
bestelprocessen op te nemen en te behandelen, komen deze probleemloos aan bij de 
apotheek die Kikkeropfleurdozen besteld heeft. 
 
Naast het interesseren van potentiële gebruikers van de Kikkeropfleurdoos via de media, 
dragen de aangesloten apotheken hun steentje bij door het aanbieden van de doos aan 
patiënten die hiervoor in aanmerking komen. 
 
In dit kader wil de Stichting Kikkeropfleurdoos de Kring-apotheek Beugenseweg in Boxmeer 
extra in het zonnetje zetten. Met enorm veel enthousiasme zetten de medewerkers onder 
leiding van apotheker Erna Mombarg-Blankvoort zich ervoor in om de Kikkeropfleurdoos mee 
te geven aan patiënten waaraan de inhoud nuttige informatie kan bieden. Daarmee laat de 
apotheek zien het welzijn van haar cliënten hoog in het vaandel te hebben. Een compliment 
van Stichting Kikkeropfleurdoos is hier zeker op zijn plaats! 
 
Vrijwilligers NL-Doet  klaren klus voor de Kikkeropfleurdoos! 
Met enorm succes heeft de Stichting Kikkeropfleurdoos op 17 maart voor het derde jaar 25 
vrijwilligers van NL-DOET kunnen inzetten om een omvangrijk en voor de Stichting 
ondoenlijk karwei op te knappen, namelijk het samenstellen van 1.000 informatie pakketten. 
Voor het merendeel zijn deze pakketten bestemd voor verspreiding aan de Kring- en Service 
apotheken, die zo weer worden voorzien van de laatste informatie en meest recente 
drukwerken van de Stichting. Het is fantastisch dat zo veel mensen op deze NL DOET dagen 
hun handen uit de mouwen willen steken voor een goed doel. Jong en oud, variërend van 20 
tot 75 jaar gingen voor de Kikkeropfleurdoos aan de slag.  
 
Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Kikkeropfleurdoos 
De voorzitter van de Stichting Kikkeropfleurdoos, Marleen Reukema, is door Hare Majesteit 
de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding 
werd op vrijdag 27 april 2012 door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in de 
Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam uitgereikt, onder meer voor haar werk voor de 
Stichting Kikkeropfleurdoos. 
 
Nieuw adres 
De Stichting Kikkeropfleurdoos is met ingang van 2 april 2012 gevestigd op een nieuw adres: 
Oudelandstraat 40, 2691  GC  ’s-Gravenzande.  
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