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 Alpepraot 

De vakantietijd breekt aan en we genieten van het mooie weer. 
Ondertussen zijn we een klein 1/2 jaar onderweg in ons jubileumjaar 
en we hebben al weer een hoop gedaan.  

Een zeer geslaagde jubileumavond gehad bij de Drie Linden in 
Molenschot, inmiddels zijn er alweer 4 wensen vervult en zitten er 
nog een paar in de pen, het bloemetje van de maand loopt gestaag 
door en de voorbereidingen voor de verwendag van 9-9-2018 zijn in 
volle gang. Binnenkort volgt de uitnodiging hiervoor. Dinsdag 22 mei 
is er een workshop geweest bij ZoLeuk, de eerste gesprekken voor 
het vervolg van het schoolproject staan gepland en dit najaar zal er 
ook weer een filmavond plaatsvinden. 

Ook roepen we bij deze 2 vrijwilligers op die het voortouw willen 
nemen om vanuit de Stichting afspraken te maken met KWF Gilze en 
Rijen. En om te helpen met het werven van vrijwilligers van de 
stichting voor de collecteweek in de eerste week van september. Heb 
je interesse, neem dan contact op met Henk 
vrijwilligers@opdenalperijen.nl 

Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst. 

Fred Polling 

Voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen.    
 
 
 
 

Workshop Zo Leuk  

Dinsdag 22 mei organiseerden we 
voor de eerste keer een workshop 
een Memo Bord maken. Daniëlle van 
Zo Leuk gaf een korte uitleg: hoe te 
beginnen. Er waren allerlei leuke 
stofjes, linten, knoopjes en andere knutselspulletjes beschikbaar om 
een prachtig bord te maken.  Het was een ontspannen avondje uit. Zo 
fijn om niet alleen de moeilijke momenten, maar ook de leuke 
momenten samen te delen. We willen Daniëlle hartelijk dank voor de 
mogelijkheid om deze workshop te kunnen aanbieden.  

Geraakt door kanker 
Poppy’s is gevestigd in het centrum 
van Oosterhout, aan de Ma-
thildastraat 31. Het huis is bedoeld 
voor iedereen in de Amer- en Don-
gestreek 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. 
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Verwendag 

Op zondag 9 september 

organiseren we weer onze 

jaarlijkse verwendag voor (ex)

kankerpatiënten die woonachtig 

zijn in de gemeente Gilze en Rijen. 

Deze onbezorgde dag is bedoeld 

voor mensen met kanker en een 

introducé, zodat het ziek zijn even 

kan worden vergeten. De dag is 

volledig verzorgd met ontvangst 

rond 10.30 uur bij de 

Jacobushoeve waar we de dag 

zullen afsluiten met een BBQ. We 

maken een rit door het prachtige 

Brabantse landschap in een auto 

uit vervlogen tijden met onderweg 

een verrassende stop voor de 

lunch. Meld je aan via 

info@opdenalperijen.nl Afmelden 

kan altijd nog. 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemetje 
Wil je ook iemand een hart  
onder de riem steken met een 
bloemetje? Mail ons op  
bloemetje@opdenalperijen.nl 
Ook als vrijwilliger van ons mag je 
iemand aanmelden!  

 
 
 
 
 
 
 

Wens van Anja 

We hebben een hele mooie wens mogen uitreiken aan Anja. Xavera, 
Miranda en Mandy vonden dat Anja een wens verdient. Al 2 jaar 
lang vecht ze tegen kanker. Ze houdt zich super sterk en blijft 
positief. Al heel lang wil ze nog een keertje op vakantie. We konden 
in samenwerking met de Koos Konijn Foundation een midweek 
aanbieden op Roompot vakantiepark Weerterbergen in Limburg. 
Heerlijk ontspannen en even weg met 
het gezin. 
 
We wensen Anja en haar gezin een hele 
fijne vakantie!  
 
 
 
Wens van Janine  

In de miniwensboom hing een wens van Ria. Ze had een verzoek 
ingediend voor Janine haar goede vriendin en zwemmaatje. Ria 
dacht aan een etentje, maar na kort overleg met Janine bleek een 
dagje dierentuin toch favoriet.  

 

Janine vertelt: Omdat ik met de kinderen vroeger naar de dierentuin 
ging, wilde ik dit graag nogmaals met de jongens doen. Ik maakte 
me gelijk om alles druk:  zou er wel een rolstoel zijn, hoe moet het 
met vervoer enz. En daarbij moest alles ook nog op korte termijn 
plaatsvinden gezien mijn korte levensverwachting.  Maar ik had al 
snel door dat alles tot in de puntjes geregeld ging worden. 
Donderdag 22  februari vertrokken Remko en Ferry (mijn zoons), 

Peter (een goede vriend en buddy) , Ria natuurlijk en ik naar 

Amersfoort. Het was een dag met een lach, soms ook een traantje 

maar ik geloof dat ik in mijn rolstoel voor 1 dag, de hele dag alleen 

warmte en liefde gevoeld heb. Dan straal je van binnen. Hoe mooi is 

het als je dit nog met elkaar zonder verdere geregel, mee mag 

maken. Een blijvende prachtige herinnering.  


