
  

Nummer 4 2017 
 Alpepraot 

De feestdagen staan voor de deur en daarmee is het jubileumjaar weer 
voorbij. Wat een geweldig jaar hebben we achter de rug! 

We hebben weer diverse wensen mogen vervullen, een fantastische 
verwendag gehad, een succesvolle jaarmarkt in Rijen waar Harrie en Elly 
verse wafels hebben gebakken, de ANBI status gekregen, de Zetjesactie van 
AH Rijen, een knutselavond, een filmavond en is het ons eindelijk gelukt om 
ons te laten zien op de Kerstmarkt in Gilze afgelopen 15 December.  

Ook hebben we door het jaar heen diverse overweldigende donaties mogen 
ontvangen, waarmee we samen met de vrijwilligers dit allemaal mogelijk 
kunnen maken en uiteraard gaan we daar gewoon mee door. 

Voor volgend jaar staan er alweer 2 grote evenementen gepland namelijk  
de 10e editie van de Cross for the Crocus op 24 Februari 2019. Samen met 
Stichting Cross for the Crocus organiseren wij deze mountainbike toertocht, 
waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan goede doelen die te 
maken hebben met kanker. Dit jaar komt de Cross zelfs door het dorp Rijen. 
Daarnaast is de datum voor onze jaarlijkse Verwendag ook al bekend, dus 
schrijf Zondag 8 September 2019 maar in de agenda.  

Bestuur, vrijwilligers, partners en sponsoren van Stichting Op Den Alpe 
Rijen wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 

Vrijwilligers gezocht 
Mocht je je nog aan willen melden 
als vrijwilliger voor Cross for the 
Crocus, dan kan dat via martijnbal-
lemans@kpnmail.nl o.v.v. CftC2019  
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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 Bianca 

Beste Op Den Alpe Rijen, 

 

Een lieve vriendin van mij hoorde van stichting Op Den Alpe Rijen. Zij heeft 
bij deze stichting een mooie wens voor mij aangevraagd. Dankzij dit 
initiatief mochten wij na een heftige periode van 5 jaar met zijn drietjes 
heerlijk een dagje genieten bij het dolfinarium in Harderwijk. Om 10.00 
werden wij verwacht zodat we lekker konden gaan ontbijten bij de 
dolfijnen. Daarna zijn we nog naar diverse shows gaan kijken. Er was ook 
geregeld dat we met de dolfijnen op de foto konden. Noa heeft een super 
leuk dag gehad en papa, maar vooral mama (Bianca) hebben hier heerlijk 
van genoten. 

 

Marleen, Stichting op den Alpe Rijen en dolfinarium  
Super bedankt voor deze mooie dag 
Groetjes Bianca de Vet-Kreeft 
 

Donderdag 24 januari en donderdag 7 februari 

Onze volgende activiteit is ingepland. Een workshop bij Heidi’s Bloemerij.  
De avond is volledig verzorgd en is bedoeld voor mensen die in aanraking 
zijn of zijn geweest met kanker. Dit kan ook gelden voor een mantelzorger. 
Heb je zin in een onbezorgd, gezellig avondje weg, meld je dan aan via 
bloemetje@opdenalperijen.nl  

 
Markten 

Ook dit jaar stonden we weer op de jaarmarkt van Rijen. Harrie bakte 
verse wafels. De verkoop ging goed, we hebben 140 pakjes verkocht! Voor 
het eerst dit jaar stonden we op de kerstmarkt in Gilze. De sfeer was goed, 
het was wel berekoud. Maar ondanks dat hebben we toch nog aardig wat 
wafels kunnen verkopen en een aantal donaties mogen ontvangen.  

  

Ontvangen cheques 

Door verschillende acties waaronder de Zetjes actie en de Rabobank 
Clubkas Campagne hebben we weer cheques in ontvangst mogen nemen. 
De opbrengst van de Zetjes actie was € 356,00. De opbrengst van de actie 
van de Rabobank was € 708,13. Ook van Harrie’s wafels mochten we twee 
prachtige cheques in ontvangst nemen voor een bedrag van € 1.000 
samen. 


