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Jubilieumjaar 

Vijf jaar stichting Op Den Alpe Rijen, Vijf jaar steunen we mensen met 
kanker, Vijf jaar trouwe Vrijwilligers, Vijf jaar een goed doel om trots op te 
zijn. 
Tijdens een weekendje Ardennen ontstond er bij drie vrienden Peter, 
Martijn en René het idee om een Stichting op te richten. Na een paar jaar 
voor het landelijke doel Alpe d'HuZes geld ingezameld te hebben, wilde ze 
zich inzetten om mensen met kanker dicht bij huis. Op 5 december 2012 
werd de akte getekend en was Stichting Op Den Alpe Rijen een feit. 
Na een donatie van Harries Wafels en de Cross for the Crocus werden 2 
stofzuigers gedoneerd aan het familiehuis Daniel den Hoed. Niet lokaal, 
maar het familiehuis heeft een speciaal plekje bij de stichting. Zo volgden er 
meer initiatieven en nu vijf jaar verder, zijn we enorm trots op hetgeen we 
in deze vijf jaar bereikt en gerealiseerd hebben. Diverse wensen via onze 
bijzondere wensboom zijn vervuld, zoals een tuinmetamorfose, een Ferrari 
rit, een huiskamerconcert een bezoek aan AJAX . Ook financiële 
ondersteuning bij het aanschaffen van haarstukken en natuurlijk de 
jaarlijkse verwendag.   
Mede dankzij onze geweldige groep vrijwilligers en de medewerking van 
lokale ondernemers kunnen we de doelen realiseren. Daarnaast bakt Harry 
nog steeds zijn inmiddels beroemde Limburgse wafels, ondersteunen we 
voor de 8e keer de Cross for the Crocus en ontvangen we deels verwachte, 
maar zeker ook onverwachte donaties. Reden te meer om deze activiteiten 
te behouden en met andere initiatieven uit te breiden zoals het 
schoolproject, een filmavond en andere verwenmomenten. We blijven ons 
dan ook onverminderd inzetten om mensen met kanker te steunen.  
Vijf jaar Stichting Op Den Alpe Rijen, het wordt een speciaal jaar wat we 
met jullie willen vieren ...... binnenkort meer hierover. 

Fred Polling, trotse voorzitter van Stichting Op Den Alpe Rijen 

 
Help je ons met een naam? 

Hoe creatief ben jij?? 

 

We zoeken een leuke, pakkende naam voor onze club van 100. Dit zijn 100 
sponsors die ons jaarlijks met minimaal € 50 gaan ondersteunen. Dit doen 
ze dan voor een aantal jaar.  Reageren kan via info@opdenalperijen.nl 

Activiteiten 

Zaterdag 16 December 
Kerstmarkt, Wilhelminaplein Rijen 
12.00 - 18.00 uur 
 
Vrijdag 19 januari  
Filmavond, De Boodschap 
20.00 - 22.00 uur 
 
Zondag 18 Februari 
Cross for the Crocus, Dorst 
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Ook vrijwilliger worden?  
Meld je aan bij Henk Friederichs 
tel. 06-53322187 of mail  
vrijwilligers@opdenalperijen.nl 
We zoeken nog een secretaris, 
kijk voor de functieomschrijving 
op onze website bij nieuws. 
 
 
 
 
Ontvang je nog geen nieuws-
brief? Ga naar onze website en 
schrijf je in! 

Schilderen, een voorbeeld van een 
activiteit bij Poppy’s 
 
 

Colofon 
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden 
op www.opdenalperijen.nl  

Kopij en foto’s kunt u mailen naar 
Jolanda Valkenburg:                   
communicatie@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 

Een schitterend bedrag 

Donatie Harrie’s wafels 

 

Ieder jaar is Harrie van Opdorp al dan 
niet bakkend aanwezig op een aantal 
evenementen in Rijen. Tijdens de Cross 
for the Crocus, de motortoertocht voor 
het goede doel, de jaarmarkt en de 
kerstmarkt. Laatst werden we verrast 
door Harrie. Joris, zijn beste 
“wafelproever” mocht een cheque 
aanbieden aan Stichting op den Alpe Rijen. Wat een prachtig bedrag! Hier 
kunnen we weer heel veel mensen blij mee maken.  
 

Ook dit jaar zijn we op de kerstmarkt om wafels te bakken en te verkopen. 

Reserveer vast in je agenda zaterdag 16 december: naar de kerstmarkt en 

hele lekkere wafels halen bij Harrie! We zien je dan! 
 

Nieuwe activiteit 

Filmavond vrijdagavond 19 januari 

 

Deze avond zal er speciaal voor deelnemers, vrijwilligers en nabestaanden 
een leuke film gedraaid worden in De Boodschap. De film begint om 20.00 
uur en zal inclusief pauze rond 22.00 uur afgelopen zijn. Uiteraard hoef je 
dan nog niet naar huis, de bar is nog geopend om nog even gezellig te  
kletsen. De entree is gratis voor iedereen. Heb je zin in een onbezorgd, 
gezellig avondje weg, meld je dan aan via info@opdenalperijen.nl  

 

                

Samenwerking 

Poppy’s inloophuis in Oosterhout 

Enige tijd geleden hebben wij een gesprek gehad met Poppy’s. Tijdens dit 
gesprek werd duidelijk dat we elkaar goed kunnen ondersteunen. In de 
toekomst zullen we daarom een aantal activiteiten samen uitvoeren. 

Warm huis 
In Inloophuis Poppy's ben je te gast in een gezellige huiselijke omgeving. Je 
kunt er gewoon even binnen lopen of urenlang blijven. Je kunt er op 
verhaal komen of - als je wilt - je verhaal vertellen. Tijd doorbrengen met 
de gastvrouwen, gastheren en de andere gasten. Poppy's biedt ruimte 
voor ontmoetingen, samenzijn en activiteiten. De huiskamer heeft 
gezellige zitjes. De twee andere ruimtes worden vooral gebruikt voor 
allerlei activiteiten, zoals workshops, lezingen en cursussen. Bij mooi weer 
zit je lekker buiten op de beschutte patio. 

Geraakt door kanker 
Poppy’s is gevestigd in het centrum 
van Oosterhout, aan de 
Mathildastraat 31. Het huis is 
bedoeld voor iedereen in de Amer- 
en Dongestreek die - direct of indirect - geraakt is door kanker. Kijk op de 
website www.inloophuispoppys.nl. Meld je aan voor een van de vele 
activiteiten of loop gewoon eens binnen bij Poppy’s. 

http://www.inloophuispoppys.nl

