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We gaan de laatste maanden van ons jubileumjaar in en wat een jaar tot nu 
toe zeg! 

We hebben onlangs een werkelijk fantastische verwendag gehad, waar we 
zo’n 40 deelnemers een mooie dag hebben kunnen geven. Dit jaar waren 
we te gast bij de Jacobushoeve, perfect weer, mooie Oldtimers, een 
heerlijke lunch en BBQ en een bezoek aan het van Goghhuis in Zundert. Zelf 
zijn we ook verwend door een geweldige donatie van maar liefst € 1000,00 
van Harries Wafels ….. DANK DANK DANK aan Harry en Elly. 

Het verenigingsweekend van de zetjesactie van AH Rijen is net achter de 
rug en heeft ons weer wat extra zetjes opgeleverd mede dankzij Francis 
Ramirez die voor minimaal 1 zetje een mini massage gaf.  

De voorbereidingen voor de Jaarmarkt op 23 Oktober zijn ook in volle gang 
en Harrie komt zelfs verse wafels bakken. Ook zitten er weer 2 wensen aan 
te komen en hebben we samen met Stichting Cross voor de Crocus de 
aftrap gegeven voor alweer de 10e editie van de Cross op 24 Februari 
2019!!! Hier doen wij als Stichting voor de 9e keer aan mee om deze 
mountainbike toertocht te organiseren.  
 

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. 

Fred Polling 

Voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen  

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. 

 
 
 
 
 

 
 

3 september t/m 28 oktober 

Zetjes actie Albert Heijn 
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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 Maria 

Eind vorig jaar kregen de groepen 7 van de st. Jozef school een zeer 
interessante voorlichting over het leven met kanker en wat dat inhoud 
voor de naaste omgeving. Na afloop van de bijzondere les gegeven door 
de vrijwilligers van Stichting Op Den Alpe Rijen, mochten alle kinderen een 
wens voor iemand met kanker in de wensboom hangen. Sanne haar wens 
was om met de overbuurvrouw (Maria) een dagje naar de Efteling te gaan. 
Eline haar was om met oma (Maria) een dagje uit te gaan. Blij verrast 
waren Sanne en Eline toen ze hoorde dat hun wensen vervuld gingen 
worden. Maar zo’n dagje uit vergt de nodige voorbereidingen dus de 
meiden moesten het nog een tijdje stil houden voor Maria, wat ze heel 
goed gedaan hebben. Met Hemelvaartsdag was het dan zover en mochten 
de meiden hun geheime verassing gaan vertellen bij Maria. Samen met 
Fred hebben ze de wens in de vorm van een cheque met een grote bos 
bloemen aan Maria kenbaar gemaakt. Samen hebben we een datum 
geprikt en na enig uitstel i.v.m. de chemokuur zijn we 18 juni naar de 
Efteling gegaan. We hebben genoten van een compleet verzorgde dag in 
de Efteling. We hebben eerst een paar attracties gedaan en toen heerlijk 
koffie met gebak gedaan in het restaurant. Daarna heerlijk door het park 
gewandeld en geluncht en in de middag naar de Ravelijn show geweest. 
Aan het eind van de dag nog met z’n allen een ijsje gegeten en naar de 
aquanura fontijnshow gekeken.  
 

Vrijdag 9 november filmavond 

Onze winter activiteit komt er weer aan. Gezellig samen film kijken. Vorig 
jaar voor de eerste keer georganiseerd en nu op herhaling. De film die we 
deze keer hebben uitgezocht voor u is “The Greatest Showman”.  
Deze filmavond is speciaal voor deelnemers, vrijwilligers en nabestaanden 
en vindt plaats in De Boodschap. De film begint om 20.00 uur en zal 
inclusief pauze rond 22.15 uur afgelopen zijn. Zin om langer te blijven? Dat 
kan de bar is na de film ook nog open. De entree is gratis voor iedereen. 
Heb je zin in een onbezorgd, gezellig avondje weg, meld je dan aan via 
info@opdenalperijen.nl  

 
Dinsdag 23 oktober jaarmarkt 
Rijen 

Kom ons die dag gezellig bezoeken bij onze 
kraam en neem dan meteen lekker vers 
gebakken wafels mee. Harry komt die dag 
uit Limburg om de wafels lekker vers te 
bakken. Heerlijk met slagroom of een 
scheutje advocaat. Kun je er geen genoeg van krijgen? Neem ze dan mee 
voor thuis! 
 

2 t/m 14 oktober 

Rabobank Clubactie  

Rabobank Tilburg en omstreken organiseert wederom een clubkas 
campagne. Ze stellen € 200.000 ter beschikking voor verenigingen en 
stichtingen die bankieren bij deze bank. We hebben ons hiervoor 
ingeschreven met als doel de verwendag van 2019. Ieder lid van de 
Rabobank mag tussen 2 en 14 oktober stemmen uitbrengen. Je hebt hier 
de mogelijkheid om 2 stemmen op ons uit te brengen. Dus ben je lid, stem 
op ons! 


