
 

 

    

 

 
 

VOKK – 30 jaar steun aan kinderen met kanker

Najaarssymposium
VOKK

Jubileumsymposium VOKK

zaterdag 4 november 2017

Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen

Parallelprogramma’s

Kinderprogramma 4-12 jaar
Jan Rigterink en zijn team verzorgen als vanouds een geweldig programma voor kinderen van 4-12 

jaar. Het is handig om bij regenachtig weer een regenjack en laarzen mee te nemen.

Jongerenprogramma 12-18 jaar
Voor jongeren vanaf 12 jaar die kanker hebben (gehad) en brussen is er een apart programma met 

een leuke workshop. Aarzel je? Niet nodig. Iedereen die komt weet waar je het over hebt dus je hoeft 

niets uit te leggen. We hopen dat jij er bij bent.

Aanmelden         

Aanmelden kan via www.vokk.nl

Plaats
Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen, 

tel. (0343) 531818 (tegenover het station Driebergen/Zeist). Op Landgoed de Reehorst is 

parkeergelegenheid.

Kosten          

Deelname is gratis.          

Een vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs.

Organisatie         

Marianne Naafs-Wilstra, Amber van Ameijde, Mieke Spaink, Meike van de Groep-Naafs

Praat mee op Twitter #VOKK30jaar @vokk_nl  @vox_nl



 

    

 

 
 

De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ nodigt je van harte uit voor het jubileumcongres  

 VOKK – 30 jaar steun aan kinderen met kanker van zaterdag 4 november 2017.  

Iedereen die te maken heeft (gehad) met kinderkanker - ouders, verzorgers, kinderen, jongeren, 

grootouders, survivors, behandelaars en leerkrachten maar ook belangstellenden – is van harte 

welkom op dit symposium dat een gevarieerd programma biedt.

Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kinderprogramma, voor jongeren vanaf 12 jaar is er een 

jongerenprogramma.

Hoofdprogramma - Ionazaal
VOKK – 30 jaar steun aan kinderen met kanker
De kracht van onze vereniging is de verbondenheid tussen gezinnen met een kind met kanker. Die 

loopt als een rode draad dwars door de verschillende diagnoses, leeftijden en uitkomst van de 

behandeling heen. Elke ouder heeft de wereld voelen instorten en kent de achtbaan van emoties. 

Op dit jubileumcongres kijken we vanuit dat samen-gevoel naar onze vereniging: wat hebben we 

samen bereikt en hoe kunnen we elkaar en onze kinderen in de toekomst steunen. We kijken ook 

naar de ontwikkelingen van 30 jaar zorg en nazorg en onderzoek.

De lezingen worden afgewisseld met muziek van o.a. Lisanne Spaander. Aan het eind van de middag 

laten we ballonnen op als symbool van verbondenheid met al onze kinderen.

Programma

13.00  Ontvangst met koffie en thee

13.30-13.45 Welkom en korte Algemene Ledenvergadering   
Jaarverslag en jaarrekening 2016 en statutenwijziging   
Angela Poort, voorzitter VOKK

13.45-14.15 VOKK – 30 jaar steun aan kinderen met kanker en hun gezin  
Marianne Naafs-Wilstra, directeur VOKK

14.15-14.20 Intermezzo

14.20-14.50  30 jaar samenwerking      
dr. Hanneke de Ridder, Raad van Bestuur Stichting Kinderoncologie 
Nederland (SKION)

14.50-14.55 Optreden Lisanne

14.55-15.00 Mededelingen

15.00-15.30 Pauze met koffie en thee

15.30-16.00 30 jaar zorg en nazorg voor kinderen met kanker   

prof. dr. Rob Pieters, Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

16.00-16.05 Optreden Lisanne        
 

16.05-16.20 Presentatie VOX-website

16.20-16.55 30 jaar onderzoek in de kinderoncologie    
prof. dr. Michel Zwaan, Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC en Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie

16.55-17.00 Optreden Lisanne 

17.00 Afsluiting en oplaten ballonnen


