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 Alpepraot 

Het 1e kwartaal van het nieuwe jaar zit erop en er is alweer een hoop 
gedaan. Aan het begin van het jaar hebben we onze ambassadeurs 
bijgepraat over de stand van zaken van afgelopen jaar en de ideeën en 
plannen voor 2019. Tevens werden we weer verrast met een cheque van 
Harry’s Wafels t.w.v. € 1000,00 
 

We hebben een verwenmoment Bloemschikken gedaan samen met Heidi’s 
bloemerij en hebben wensen kunnen vervullen. Tevens heeft de 10e editie 
van de Cross for the Crocus en de cheque overhandiging plaats gevonden 
en hebben we de 24e februari hard gewerkt met z’n allen. Mede door het 
goede weer hebben er een record aantal deelnemers meegedaan aan de 
Cross for the Crocus wat een bedrag heeft opgeleverd van € 4000,00. De 
stilteplek was anders dan andere jaren en een ware aanvulling voor het 
evenement, waar we met name de deelnemers even bewust maken 
waarvoor ze deze mountainbike tocht rijden.  
Blij zijn we met de grote opkomst bij de vrijwilligersbijeenkomst van 19 
maart j.l. , waarvan je het verslag binnenkort kunt teruglezen op de 
website. Inmiddels hebben we een aantal bloemetjes van de maand kunnen 
bezorgen, 2 wensen vervuld en zitten er nog 2 in de pen. De samenwerking 
met inloophuis Poppy’s gaan we intensiveren. Ook gaan we weer een 
aantal activiteiten plannen, waaronder  een verwenmoment in mei, Rijen 
Ruikt, het schoolproject en hebben we uiteraard onze jaarlijkse Verwendag 
Zondag op 8 September 2019. Ook dit jaar hebben we de Jacobushoeve 
bereid gevonden om ons te ontvangen,  waarover binnenkort meer en 
hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten als deelnemer of vrijwilliger. 
 

Ook staat onze vacature voor het secretariaat nog vacant … interesse?  laat 
het ons weten.  
 

Fred Polling  
Voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen 

 

 

 

 

 

 

 
                       Uitreiking cheque  
                   Cross for the Crocus 

Impressie van de workshop bij Heidi 

 

 

 

 

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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http://www.inloophuispoppys.nl


  

 
 

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 Jasmine 

Na lange tijd mocht Jasmine weer naar de kapper. Francis haar vriendin 
wist dit en wilde haar daarom in het zonnetje zetten. En haar verrassen 
met een verwendag. Maar Jasmine had zelf al een afspraak gemaakt met 
Carmen haar eigen kapster waarmee de wens geregeld was. Jasmine werd 
naar Dongen gebracht naar de kapster maar ze wist nog van niks. Nadat ze 
klaar was is ze verrast .....vandaag was haar verwendag! 
 
Op naar La Bonne Image. Eric en Marcia zijn vandaag hun gastheer en 
gastvrouw en Jasmine zal hier heel de dag verwend worden. Eerst nog 
door een bakje koffie met iets lekkers van Everything Sweet. Ook heeft 
Jacomijn Dijkers weer mooie foto’s gemaakt van Jasmine en Francis 
samen. Daarna heeft Jasmine een heerlijke behandeling gehad van Linda 
bij La Bonne Image. Na deze behandeling een heerlijke lunch weer 
verzorgd door Wendy van Everything Sweet. Na deze lunch heeft Francis 
Jasmine in de visagie gezet. Ook was Carmen er weer om de haren van 
Jasmine nog even te föhnen .....want er was nog een laatste 
verrassing .....haar eigen man en twee zonen. Samen nog op de foto in de 
mooie tuin van La Bonne Image gemaakt door Jacomijn.  
  
Jasmine dank je wel dat wij deze verwendag voor jou mochten 
organiseren. En dank je wel Carmen, Eric, Marcia, Wendy en Jacomijn voor 
jullie hulp deze dag.  
 

Vrijdag 3 en vrijdag 17 mei 

Onze volgende activiteit is ingepland. Een workshop 
bij Hearts & Letters.  De ochtend 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 
ochtendje weg, meld je dan aan via 
bloemetje@opdenalperijen.nl  

 
16 juni Rijen Ruikt 

Zondag 16 juni is de 19e editie van Rijen Ruikt. Ondertussen een begrip in 
Rijen. Dit jaar zijn we voor de tweede keer te vinden op dit evenement. 
We staan in de tuin van Henk en Corry, Laagstraat 64, tot dan! 
  

Wens oma Rietje 

Vorige week zondag rond deze tijd zaten we heerlijk te genieten van de 
wens die Dennis deed voor zijn overgroot-oma Rietje. Stichting Op Den 

Alpe Rijen, ontzettend bedankt voor 
het uit laten komen van deze 
wens!!! Oma en Dennis (en wij 
allemaal) hebben 
ontzettend genoten van de 
voorstelling Caro in het Efteling 
theater. Fred en Maartje, het was 
super geregeld en verzorgd!  
Dank jullie wel, dit was een 
moment om te herinneren voor 
ons! 


