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Vrijwilligers bijeenkomst 

Inspirerend en vernieuwend 

De bijeenkomst voor vrijwilligers werd goed bezocht. Er is kort terug geke-
ken op 2016. De verwendag was wederom een succes! We hebben 16 men-
sen kunnen ondersteunen met een pruik en hebben 3 wensen mogen ver-
vullen. Het bestuur is compleet! Daarnaast is er een promotiefilmpje en is 
er nieuwe kleding aangeschaft met het nieuwe logo.  

Financieel staat de stichting er goed voor. Uiteraard is het belangrijk om 
toch fondsen en sponsoren te blijven werven. Want alleen dan kunnen we 
onze activiteiten blijven borgen of verder uitbreiden. 

De nieuwe plannen voor 2017 zijn veel belovend. Nu het bestuur op volle 
sterkte is, kan er weer vooruit gekeken worden. Voor het komende jaar wil-
len we meer verwenmomenten verzorgen. Ieder seizoen krijgt een eigen 
verwenmoment. In de herfst blijft dit de oldtimerrit. Daarnaast willen we 
graag momenten van samen zijn creëren. De bedoeling is om patiënten met 
elkaar in contact te brengen. Ook gaan we aan de slag met de wensboom 
op basisscholen. 

Voor dit alles hebben we jullie hulp nodig! Ben je niet op de bijeenkomst 
geweest of heb je de enquête nog niet ingevuld?? Stuur de enquête alsnog 
terug en geef aan 
waar je interesses 
liggen, waar je net-
werk uit bestaat en   
of je patiënten kent 
die we aan zouden 
mogen schrijven.      
Je helpt ons hier     
enorm mee.  

 

  René, Fred, Henk 

  Yvonne en Jolanda 

Activiteiten 

Zondag 21 mei  
14.00—17.00 uur 
Voorjaarsverwenmoment 
Programma nog nader te bepalen 

Zondag .. Juni/Juli 
Inloopochtend 

Zondag 10 September 
Verwendag (oldtimerrit) 
Programma nog nader te bepalen 
 
Zaterdag .. December 
Kerstmarkt 
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Ook vrijwilliger worden?  
Meld je aan bij Henk Friedrichs 
tel. 06-53322187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zoeken nog vrijwilligers 
voor 21 mei (het eerste verwen-
moment). Kun je ons die dag 
helpen, laat het weten! 

Uitgelicht: Vrijwilliger Karin Ytsma 

Vrijwilliger vanaf het eerste uur 

In 2010 hebben mijn man (Martijn) en zwager (Peter) voor het eerst mee-
gedaan met Alpe d’Huzes. Vanaf die eerste gedachte ben ik samen met 
mijn zus en verdere naaste familie en vrienden gestart met het organise-
ren van activiteiten om geld in te zamelen voor dit goede doel. Voor deel-
name in 2011 werd er een heel team opgericht dat bestond uit fietsers en 
motards. De club werd groter en het geldbedrag dat we bij elkaar wisten 
te krijgen door mooie activiteiten te organiseren ook. Wat een mooie be-
zigheid was dit.  Samenwerking – op alle fronten – op sportief gebied, met 
elkaar, met ondernemers uit het dorp, meer vrijwilligers die mee wilden 
helpen. 

In 2012 zijn we met een aantal dames de berg op gegaan in een team van 
Alpe d’Huzus, wat een geweldige ervaring was dat! Naast fietsers, gingen 
er nu ook lopers mee en natuurlijk ook weer motards. Ook voor deze edi-
tie wisten we weer een super mooi bedrag bij elkaar te verzamelen en te 
doneren aan Alpe d’Huzes.  

Martijn, Peter en René besloten om dit voort te zetten en een eigen stich-
ting op te richten. Met het doel mensen te helpen die te maken hebben 
met kanker, maar dan dichter bij huis. Dus in de eigen woonplaats Rijen. 
En dat lukt…steeds meer mensen weten de stichting te vinden! Het be-
stuur heeft vrijwel allemaal nieuwe gezichten, maar het doel blijft hetzelf-
de. 

Het is fijn om met elkaar, door een relatief kleine inspanning, een glimlach 
op iemands gezicht te krijgen! 

Karin Ytsma  

 

Website 

In verband met een kleine administratieve uitdaging is onze website uit de 
lucht. Er wordt hard aan gewerkt om dit weer in orde te maken. Wanneer 
de website weer on-line is, zullen we jullie dit mededelen. Tot die tijd kun 
je ons altijd persoonlijk bereiken, via facebook of via de mail:  

opdenalperijen@gmail.com 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

De uitreiking van de cheque 

 
 
Colofon 
Deze Nieuwsbrief is (in kleur) ook 
te vinden op 
www.opdenalperijen.nl  

Kopij en foto’s kunt u mailen naar 
opdenalperijen@gmail.com 

Adreswijzigingen kunt u mailen 
naar opdenalperijen@gmail.com, 
of per post, Willem Alexanderhof 
15, 5121 XR Rijen 
 
NL10RABO 0180569449  
t.n.v.  Op den Alpe Rijen 

Cross for the Crocus 

Wederom fantastisch 

19 Februari jl. hebben onze vrijwilligers zich weer in mogen zetten voor 
the Cross for the Crocus. Ook dit jaar mocht de organisatie weer rekenen 
op een groot aantal mountainbikers. Er lag geen sneeuw en het regende 
niet. Even heeft de zon zich zelfs laten zien. Een perfecte dag dus om een 
stukje te fietsen in ons mooie Brabantse landschap. En met 962 deelne-
mers is deze 8e editie dan ook geslaagd te noemen. Er is een mooi bedrag 
opgehaald voor de strijd tegen kanker. Onze stichting mocht voor haar 
ondersteuning daaraan weer rekenen op een mooie donatie.  

Afgelopen vrijdag was de cheque uitreiking bij de Jacobushoeve. 100% van 
het inschrijfgeld van alle bikers gaat naar een aantal goede doelen. Plus 
een aanzienlijk deel van sponsorgelden en de gehele horecaopbrengst. Dit 
jaar is er een recordbedrag gedoneerd in de strijd tegen kanker. Onze 
stichting heeft een fantastisch bedrag van 3.000,- Euro mogen ontvangen. 
Hier zijn we uiteraard ontzettend blij mee. 

 

     Een kleine impressie van de dag. 

 


