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Zondag 10 september

Activiteiten
Zondag 10 September
Verwendag (oldtimerrit)
Vanaf 10.00 uur
Start bij ‘t Vermaeck
Dinsdag 17 oktober
Jaarmarkt Rijen
Zaterdag 16 December
Kerstmarkt

Verwendag met oldtimerrit
Dit jaar organiseren we, vol trots,
alweer de derde editie van onze
verwendag. September…….. dat
duurt nog wel even, maar we zijn
al druk bezig met de voorbereidingen en we hebben er zin!!!
Deze onbezorgde dag is bedoeld voor mensen met kanker en een
introducé, zodat het ziek zijn even kan worden vergeten. Ook exkankerpatiënten mogen zich aanmelden. De dag is volledig verzorgd;
vertrek en aankomst is tussen 13.00 – 19.00 uur bij ‘t Vermaeck in
Rijen. We maken een rit door het prachtige Brabantse landschap in
een auto uit vervolgen tijden.
Wilt u zich aanmelden of kent u iemand die aan deze kosteloze
verwenmiddag wil deelnemen?

Ga dan voor meer informatie
naar www.opdenalperijen.nl en
vul het contactformulier in of
bel na 19.00 uur 06-30758630.
U krijgt altijd bericht van
inschrijving. Afmelden kan altijd
nog!!

Gezocht: bestuurslid

We zijn op zoek naar een secretaris
Taakomschrijving

Je regelt interne en externe afspraken voor het bestuur

Je beheert de agenda

Je maakt presentaties voor activiteiten

Je onderhoudt contact binnen de gemaakte afspraken

Je behandeld inkomende en uitgaande correspondentie, zowel per post als per e-mail

Je notuleert bij gesprekken en vergaderingen

Je onderhoudt relevante bestanden zoals vrijwilligers, deelnemers enz.
Wie komt ons versterken?

Profiel

Prettig persoon met het hart op de juiste plaats

Je bent nauwkeurig, neemt initiatief en gaat graag zelfstandig
te werk

Je kunt overweg met Office MS

Je beschikt over een vlotte pen.

Je hebt relevante ervaring

Je gaat proactief te werk en beschikt over een positieve instelling

Het is vrijwilligerswerk maar niet vrijblijvend.

Ook vrijwilliger worden?
Meld je aan bij Henk Friedrichs
tel. 06-53322187 of mail
vrijwilligers@opdenalperijen.nl

Heb je interesse en lijkt het je wat om deze functie binnen Stichting
Op Den Alpe Rijen in te vullen, stuur dan een reactie met je motivatie naar info@opdenalperijen.nl o.v.v. sollicitatie secretaresse.

Website
Onze website is weer in de lucht. We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze wat anders in te richten. Daarnaast hebben onze bestuursleden ieder een eigen mailadres.
Fred Polling: voorzitter@opdenalperijen.nl
René Molenschot: penningmeester@opdenalperijen.nl
Jolanda Valkenburg: communicatie@opdenalperijen.nl
Henk Friedrichs: vrijwilligers@opdenalperijen.nl
Info@opdenalperijen.nl bestaat ook! Onze nieuwe secretaris zal hier
gebruik van gaan maken. Tot die tijd beheert Jolanda deze mailbox.

Wens via onze wensboom

Koen is in het zonnetje gezet

Samen op de foto

We mochten weer een wens vervullen, bestemd voor Koen Loonen
uit Dongen. Bij Koen is in 2015 een agressieve vorm van
kinderkanker geconstateerd (neuroblastoom) en het lijkt nu onder
controle. Een dag even het ziek zijn kunnen vergeten en genieten bij
zijn favoriete voetbalclub was zijn wens. Enige tijd geleden hebben
we contact gezocht met de AJAX foundation en we hebben een
mooie dag samengesteld.
Een rondleiding door de Arena waarbij we op plaatsen kwamen die
we anders niet te zien zouden krijgen. Vanuit de catacomben van de
Arena mochten we bleven hoe de spelers zich voorbereiden en het
veld betreden voor aanvang van de wedstrijd, echt fantastisch. Ook
mocht Koen een besloten training bijwonen waar na afloop een
ontmoeting plaats vond met diverse spelers.

Deze wens is mede mogelijk gemaakt
door de donatie van de Gemeente
Gilze en Rijen uit de opbrengst van de
Taxus Taxi.

Colofon

Na de lunch in de kantine, waar we diverse oud spelers ontmoet
hebben, zijn we nog even in de fanshop geweest. Een zeer
geslaagde dag. Koen laat ons weten: “Het was een geweldige dag
om nooit meer te vergen, een dag die altijd in mijn geheugen zal
blijven, dank je wel Stichting Op Den Alpe Rijen.

Lunch in de kantine van Ajax

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.opdenalperijen.nl
Kopij en foto’s kunt u mailen naar
communicatie@opdenalperijen.nl
Adreswijzigingen kunt u mailen
naar info@opdenalperijen.nl, of
per post, Willem Alexanderhof 15,
5121 XR Rijen
NL10RABO 0180569449
t.n.v. Op den Alpe Rijen

Koen met Lasse Schöne

