
Nieuwsbrief Kikkeropfleurdoos 
Jaargang 6 nummer 3 
December 2015 
 
 

 
 
 
 
Katholiek Vrouwengilde Naaldwijk in actie 
De sfeervolle Kerstviering van het Katholiek Vrouwengilde Naaldwijk op 17 december in het Hof van Heden 
met zang en prachtige muzikale omlijsting door Mieneke Meijer, moeder van Alieke Meijer inmiddels 

landelijk bekend als Klaasje van K3, had ook voor de 
Stichting Kikkeropfleurdoos was ook voor 
Kikkeropfleurdoos een mooie afsluiting van het jaar. Als 
onderdeel van deze kerstavond werd een loterij gehouden 
waarvan de opbrengst bestemd is voor twee goede 
doelen, waaronder de Stichting Kikkeropfleurdoos als 
lokaal doel en Melania het landelijke doel van het KVG. 
Beide goede doelen kregen ruimte om hun doelstellingen 
toe te lichten. Voor onze stichting waren dat voorzitter 
Marleen Reukema en Elvire ten Berge-de Ridder, 
bestuurslid en apotheker. 

 
Workshop Kerstdecoraties 
Een gezellige avond hebben, naar huis gaan met een prachtige zelfgemaakte kerstdecoratie (foto op blz. 2) 
en de Stichting Kikkeropfleurdoos steunen! Met dat vooruitzicht meldden zich bijna 40 mensen op 14 en 15 
december bij Gerrianne Boerman Bloemsierkunst in ’s-Gravenzande. Gastvrouw Gerrianne schonk de 
opbrengst van beide avonden aan Stichting Kikkeropfleurdoos. Zij draagt dit doel een warm hart toe, 
omdat zij zelf heeft ervaren wat de impact van de diagnose kanker kan zijn op je leven en op je gezin. 
 
Specsavers Naaldwijk steunt Kikkeropfleurdoos als lokaal doel in 2016 
Onder auspiciën van Stichting Specsavers Steunt is de Kikkeropfleurdoos voor 2016 
benoemd tot lokaal te steunen doel bij de Specsavers vestiging in Naaldwijk. Onze 
stichting wist maar liefs 44% van de uitgebrachte stemmen binnen te halen. Goed voor 
de 1e plaats! Bij aankoop van een bril of hoortoestel krijgt de klant een muntje, dat kan worden gedoneerd 
in een van de twee spaarboxen die op de toonbank staan. Hiermee kan één van de twee doelen worden 
gesteund, het lokale of het landelijke doel. Het muntje vertegenwoordigt een deel van de waarde van de 
aankoop. Tot eind 2016 blijft het dus spannend hoe hoog het uit te keren bedrag zal zijn. 
 
Sponsor van de maand 

Om sponsors die zich op opvallende of creatieve wijze hebben ingezet voor de 
Kikkeropfleurdoos extra in het zonnetje te kunnen zetten, is op onze website de 
rubriek ‘Sponsor van de maand’ geïntroduceerd. WESTDESIGN te Honselersdijk is het 
eerste bedrijf dat deze vermelding ten deel valt door kosteloos en met enthousiaste 
en deskundige inzet een advertentie en banner te ontwikkelen voor plaatsing in het 
Katholiek Nieuwsblad en hun website. 
Wij feliciteren oprichter Kristian Sauer van WESTDESIGN hiermee van harte! 

 
Kikkeropfleurdoos in ruim 425 Service Apotheken verkrijgbaar 
Service Apotheken - onze partner waar het gaat om distributie van de Kikkeropfleurdoos over heel 
Nederland - heeft medio dit jaar de 425e Service Apotheek gerealiseerd. Met de groei van het aantal 
Service Apotheken onstaat voor onze stichting een steeds fijnmaziger distributienetwerk en daarmee een 
steeds betere verkrijgbaarheid voor de gebruikers van de Kikkeropfleurdoos. 



 
Beursvloer Westland leverde 4 matches op 

In het najaar namen wij deel aan de door Vitis Welzijn in Rabobank Westland 
georganiseerde vijfde Beursvloer Westland. Stichting Kikkeropfleurdoos wist vier 
matches met bedrijven en organisaties in de wacht te slepen met als tegenprestatie de 

mogelijkheid zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer te profileren op onze website en 
facebookpagina. Bloem en Plezier gaat voor ons een Workshop Paasdecoratie organiseren, Frisse Kijk 
Coaching gaat zich inzetten voor de coaching en ontwikkeling van onze vrijwilligers, Bureau Daan gaat 
advies uitbrengen over de vormgeving van onze website en Rotary Club Wateringen heeft de Stichting 
Kikkeropfleurdoos uitgenodigd een presentatie te verzorgen op een van haar clubavonden. 
 
Via facebook onze ambassadeur worden 
Via facebook houden wij u op snelle wijze op de hoogte van nieuws, activiteiten en publicaties. Door onze 
berichten te delen met uw eigen facebook vrienden, kunt u onze boodschap uitdragen en zo de bekendheid 
van onze stichting vergroten. Als volger wordt u zo onze online ambassadeur: Bij ‘Zoek naar personen, 
plaatsen enz.’ vul “Stichting Kikkeropfleurdoos”(Goed Doel) in en deel dan onze berichten met uw vrienden.  
 
Terugblik op 2015 
Dit jaar is veel aandacht besteed aan het verbeteren van onze website, onze deelname aan facebook, de  
vernieuwing van onze drukwerken tot een mooie en evenwichtige folderlijn en de productie van een 
nieuwe editie van de Kikkeropfleurdoos. Om de doos te kunnen blijven vernieuwen en de inhoud actueel te 
kunnen houden, realiseren wij bewust kleinere oplagen van onze Kikkeropfleurdoos, zodat u ook volgend 
jaar weer een nieuwe editie mag verwachten. Het bestuur van de Stichting Kikkeropfleurddoos bedankt 
haar partners, sponsors en vrijwilligers zonder wie dit alles niet mogelijk is voor hun inzet.  
 
En verder ….. 

 werden met statiegeldacties bij Albert Heijn en Plus in de loop van dit jaar door klanten prachtige 
bedragen bij elkaar gebracht; 

 vindt u in het kwartaalmagazine Leef! met een oplage van 1.250.000 exemplaren onze advertentie; 

 is in november en december een advertentiecampagne gehouden in de weekkrant het Katholiek 
Nieuwsblad met een oplage van 9.500 exemplaren en een bereik van 30.000 lezers met als doel 
particuliere sponsors te werven; 

 heeft de Westlandse club van vrouwelijke ondernemers EVA tijdens haar clubavond in september na 

onze introductie over de Kikkeropfleurdoos het mooie bedrag van € 1.000,- bij elkaar is gebracht; 
 
 

 
 

Fijne feestdagen! 
 

Met deze Nieuwsbrief sluiten we het jaar 2015 af. 
Wij bedanken u voor uw sympathie voor onze stichting en voor uw inzet in het afgelopen jaar. 

Wij rekenen in 2016 graag weer op u! 
 

Bestuur en vrijwilligers wensen u geluk en voorspoed in 2016 toe. 
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