
 
 
 
 

Nieuwsbrief oktober 2016   
                       
 

Nieuw lid Comité van Aanbeveling  
Bijzonder verheugd zijn we u te kunnen melden dat mevrouw mr. Ankie Broekers-Knol,  
voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf november deel uit maakt van 
ons Comité van Aanbeveling.   
 
Bestuur en vrijwilligers heten mevrouw Broekers-Knol van harte welkom! 

 
Beursvloer Westland op 27 oktober 2016 
Ambassadeur Nelly van Veldhoven-Vollebregt en voorzitter Marleen Reukema van Stichting 
Kikkeropfleurdoos bereiden zich voor op de jaarlijkse Beursvloer Westland, georganiseerd door Vitis 
Welzijn. De vier matches die de Stichting Kikkeropfleurdoos vorig jaar met bedrijven en instellingen heeft 
afgesloten, zijn succesvol afgerond. Ontwerp- en reclamebureau Daan heeft adviezen en verbeterpunten 
gegeven over de vormgeving van onze website. Frisse Kijk Coaching gaf een 
workshop voor onze vrijwilligers en daarmee een frisse blik op onze eigen 
organisatie.  Bloem en Plezier verzorgde een workshop waarvan de deelnemers na 
afloop met een prachtige bloemdecoratie naar huis gingen. Rotary Club 
Wateringen bood de mogelijkheid om ons initiatief Kikkeropfleurdoos voor 
kankerpatiënten voor het voetlicht te brengen bij zijn leden. 
 

Contacten met oncologie verpleegkundigen 
Onder andere via de oncologieverpleegkundigen opleiding bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) onderhouden wij contacten met oncologieverpleegkundigen 

en -afdelingen in ziekenhuizen, die onze klankbordgroep voorzien van reacties van patiënten op de 
Kikkeropfleurdoos. Ook hebben we langs die weg dit najaar waardevolle adviezen ontvangen van de 
behandelaars in de verschillende ziekenhuizen, die meegenomen worden in de Tips van Lotgenoten en bij 
de besprekingen over de inhoud van de volgende editie van de Kikkeropfleurdoos.  
 
Doneren via de website 
Op onze website www.kikkeropfleurdoos.nl onder ‘Steun ons’ vindt u machtigingsformulieren om  ons 
jaarlijks financieel te steunen. Komt u graag zelf in actie voor ons goede doel? Kijk dan ook eens naar de 
ideeën die we daarvoor aandragen onder ‘Kom in actie’.  
 
Sponsor van de maand 
In deze rubriek wordt een persoon, bedrijf of instelling in het zonnetje gezet voor 
hun inspanning voor Stichting Kikkeropfleurdoos. In november is dat   Veenman+ 
uit Rotterdam. Deze drukkerij ondersteunt ons al vele jaren, sinds het prille begin 
enthousiast bij het verzorgen van onze drukwerken.                                                      Hartelijk dank! 
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