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Deze nieuwsbrief geeft u een overzicht van initiatieven 

en gebeurtenissen rond de Kikkeropfleurdoos in 2014. 

 
Ambassadeur Wubbo Ockels overleden 

Op 18 mei werden wij diep getroffen door het overlijden van onze ambassadeur van het eerste uur 
professor dr. Wubbo Ockels. Hij stond pal achter de doelstellingen van de Stichting Kikkeropfleurdoos 

en vond het zijn plicht en roeping om zijn bekendheid in te zetten om goede doelen als het onze te 
ondersteunen. Wij hoefden daarom nooit tevergeefs toestemming te vragen om zijn naam en foto in 

onze uitingen te mogen opnemen. Voor ons persoonlijk en voor de Stichting Kikkeropfleurdoos is zijn 

overlijden een groot verlies. 
 

Klankbordgroep Kikkeropfleurdoos  
In de eerste vijf jaar hebben wij ons volop ingezet om de inhoud van de Kikkeropfleurdoos - binnen 

onze financiële mogelijkheden - aan te laten sluiten op de behoeften van onze doelgroeppersonen. 

Voor de nieuwe editie gaat de Klankbordgroep Kikkeropfleurdoos onderzoeken of en hoe we de 
inhoud verder kunnen verbeteren, waarmee we meteen een breed draagvlak voor de doos realiseren.  

Deze klankbordgroep bestaat uit: 
o bestuurslid Elvire ten Berge-de Ridder, voorzitter 

o projectsecretaris Pea Boon  
o oncologie verpleegkundige 

o (ex-) kankerpatiënten 

o diëtist 
o hospice medewerker. 

 
Professionalisering kennis en kunde medewerkers 

Op een eerste bijeenkomst in mei is een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle processen 

die een rol spelen bij het ontwikkelen en leveren van de Kikkeropfleurdoos alsmede de organisatie, 
PR, commerciële communicatie, financiële administratie en het secretariaat. De vorming van een 

klankbordgroep ter verbetering van het product Kikkeropfleurdoos is een van de eerste acties die 
hieruit voortvloeien. In december start een Projectgroep Sponsors met de opzet van een sponsorplan 

voor de komende jaren. Wij vinden het van belang om met veel enthousiasme, voortdurend oog te 

hebben voor verbetering van onze dienstverlening aan kankerpatiënten.  
 

Service Apotheken continueert samenwerking 
De Stichting Kikkeropfleurdoos prijst zich gelukkig dat de apothekersorganisatie Service Apotheken  

heeft aangegeven onze samenwerking als landelijk distributeur van de Kikkeropfleurdozen te 
continueren. Service Apotheken is met het beproefde distributieconcept waarmee medicijnen worden 

gedistribueerd een onmisbare schakel in het logistieke traject van producent van de Kikkeropfleurdoos 

naar eindgebruiker. 
 

NLdoet-klus voor de Kikkeropfleurdoos 
Ruim 20 vrijwilligers kwamen zaterdag 22 maart naar ‘het Schip’ naast de RK kerk in het centrum van 

Hoek van Holland voor hun NLdoet-klus voor de Stichting Kikkeropfleurdoos. De klus bestond dit jaar 

uit het vergaren en insteken van informatiesets bestemd voor Service Apotheken en het verzendklaar 
maken van de promotiedoosjes voor de ziekenhuizen. Een deel van het drukwerk werd gesponsored 

door Sportservice Zuid-Holland te Poeldijk. 
  

Project Communicatie Ziekenhuizen 
Voor ons project om via oncologieafdelingen in ziekenhuizen meer bekendheid te geven aan de 

Kikkeropfleurdoos zijn promotiedoosjes met 500 kaartjes, bestemd voor wachtruimtes, gemaakt. Het 

kaartje dat patiënten kunnen meenemen verwijst naar de Kikkeropfleurdoos en onze website voor 
meer informatie en het aanvragen van de Kikkeropfleurdoos. 

 



      Leden van Lions Club De Glazen Stad hebben dit project 

ondersteund door meer dan 12 ziekenhuizen in de regio’s 

Haaglanden en Rotterdam - waaronder de Daniel den Hoed 
Kliniek van het Erasmus MC – te bezoeken en aan oncologen en 

oncologieverpleegkundigen uitleg en promotiemateriaal te geven. 
Wij blijven regelmatig contact onderhouden met de betrokken 

medewerkers in die ziekenhuizen. 

 
Naast Lions Club De Glazen Stad bedanken wij Roparun voor het 

sponsoren van drukwerk, Zeefdrukkerij Triomf B.V. voor het 
ontwerp van het promotiedoosje en informatiekaartje, Veendam+ 

drukkerij voor het tegen gereduceerd tarief leveren van het 

drukwerk en ten slotte vooral de professionals in de ziekenhuizen 
waar de doosjes geplaatst zijn voor hun medewerking. 

 
Beursvloer Westland vol dynamiek 

Op 30 oktober 2014 is alweer de vierde door Vitis Welzijn georganiseerde Beursvloer Westland 
gehouden. De Stichting Kikkeropfleurdoos kijkt terug op een prachtige score met maar liefst zeven 

matches die de komende maanden worden uitgewerkt. Wij kijken uit naar de samenwerking met 

Cynthia Veenman Visagie & Haarstyling te Naaldwijk, Westdesign te Honselersdijk, Sesam Academie 
Regio Zuid West, Drukkerij Riezebos B.V. in De Lier, Let’s Photograph, ROC Mondriaan te Den Haag 

en Koornneef relatiegeschenken te ’s-Gravenzande. 
 

En verder ….. 

 werden met statiegeldacties bij Albert Heijn en PLUS in de loop van dit jaar door klanten prachtige 

bedragen bij elkaar gebracht, 
 plaatst de Stichting Kikkeropfleurdoos ter vergroting van haar naamsbekendheid met ingang van 

november in de komende 12 maanden een advertentie in het Magazine Leef!, dat een oplage van 

1.250.000 exemplaren heeft, 
 werkten onze vrijwilligers mee als collectant voor de collecte van het Oranje Fonds in de provincie 

Zuid-Holland waarbij de helft van de opbrengst voor de Kikkeropfleurdoos is, 

 bood AH Koornneef Naaldwijk de Stichting Kikkeropfleurdoos in juni ruimte om zich in de super-

markt te profileren met een dia op de schermen bij de kassa’s, met dank aan Iwan van der Gaag 
voor het ontwerpen van de afbeelding, 

 doneerden reizigers uit het Westland op hun reis ‘In de voetsporen van Paulus’ door Griekenland  

een mooi bedrag, 

 bedankt de Stichting Kikkeropfleurdoos vertrekkend bestuurslid en huisarts Corien van de Weg 

voor al haar inzet om van de Kikkeropfleurdoos een succes te maken. Het bestuur is blij dat zij  
als adviseur aan onze stichting verbonden wil blijven. 

 
 

Fijne feestdagen 
 

Graag bedanken we u als ontvanger van de Nieuwsbrief voor uw sympathie voor onze stichting  

en voor uw inzet in dit jaar. 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en veel vertrouwen, geluk en voorspoed in 2015 toe. 

 
Bestuur en vrijwilligers 

Stichting Kikkeropfleurdoos 
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