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4 september t/m 29 oktober 

Zetjes ac�e Albert Heijn 

Voor de tweede keer doen we mee met de zetjes ac�e van Albert 

Heijn Rijen.  Vorig jaar hebben we een mooi bedrag opgehaald, 

waarmee we iemand konden ondersteunen bij de aanschaf van een 

pruik. Geef onze club weer zetjes, zodat we nog meer mensen met 

kanker kunnen steunen. Je krijgt “gewone” zetjes, superzetjes en 

digitale zetjes, dus genoeg om te geven. Zaterdag 7 en zondag 8 

oktober is het verenigingsweekend. 7 Oktober staan wij daar met 

onze s�ch�ng. Heb je hier ideeën voor of wil je ons helpen, laat het 

dan weten via communica�e@opdenalperijen.nl 

3 oktober t/m 17 oktober 

Lid van de Rabobank? Kom stemmen! 

Rabobank Tilburg en omstreken organiseert een clubkas campagne. 

Ze stellen € 200.000 ter beschikking voor verenigingen en s�ch�ngen 

die bankieren bij deze bank. We hebben ons hiervoor ingeschreven 

met als doel de verwendag van 2018. Ieder lid van de Rabobank mag 

tussen 3 en 17 oktober stemmen uitbrengen. Je hebt hier de 

mogelijkheid om 2 stemmen op ons uit te brengen. Dus ben je lid, 

stem op ons! 

Ac�viteiten 

Maandag 4 september t/m zondag 

29 oktober 

Zetjes Ac�e Albert Heijn Rijen 

 

7 oktober 

Vereningsweekend Zetjes ac�e 

 

3 oktober t/m 17 oktober 

Stemmen Rabobank 

 

Dinsdag 17 oktober 

Jaarmarkt Rijen 

 

Zaterdag 16 December 

Kerstmarkt 

Nieuwsbrief Nummer 3 



  

 

 

 

 

 

Ook vrijwilliger worden?  

Meld je aan bij Henk Friederichs 

tel. 06-53322187 of mail  

vrijwilligers@opdenalperijen.nl 

 

 

 

 

 

Ontvang je nog geen nieuws-

brief? Ga naar onze website en 

schrijf je in! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden 

op www.opdenalperijen.nl  

Kopij en foto’s kunt u mailen naar 

Jolanda Valkenburg:                   

communica'e@opdenalperijen.nl 

Adreswijzigingen kunt u mailen 

naar Fred Polling:                         

info@opdenalperijen.nl, of per 

post, Willem Alexanderhof 15, 

5121 XR Rijen 

 

NL10RABO 0180569449  

t.n.v.  Op den Alpe Rijen 

Wens familie van Loon 

“Ik kan niet met woorden omschrijven wat dit voor ons 

betekent” 

“We hebben een erg fijne gezellige middag gehad en iets moois 

geknutseld en lekker gesnoept. Onze zorgen even opzij. Fijn dat er mooie 

foto’s zijn gemaakt �jdens onze gourmetavond met de mensen die dag en 

nacht voor ons klaarstaan. Antoine heeD genoten. Antoine, ik, Yara en 

Indy willen jullie hiervoor bedanken.” 

                 Foto Jacomijn Dijkers 

 

 

Ac'viteiten 

Er zijn nieuwe ac�viteiten in ontwikkeling 

Ieder jaar organiseren we de verwendag met Old�merrit. Vanwege het 

groot aantal enthousiaste reac�es willen we graag meer ac�viteiten 

organiseren. Dit zullen meerdere kleinschalige ac�viteiten gedurende het 

jaar zijn. U kunt hierbij denken aan een workshop bij Heidi’s Bloembinderij 

of een filmavond in Cultureel Centrum De Boodschap. Houdt het krantje, 

onze nieuwsbrief, website of Facebook in de gaten wat er wanneer te 

doen is.  

 

17 Oktober jaarmarkt 

Ze zijn er weer, de lekkere wafels 

Komt u ook naar de jaarmarkt?? Kom dan naar 

onze kraam en steun ons, door het kopen van 

een zakje wafels. Lekker voor bij de koffie! 


