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 Alpepraot 

2019 heeft er alweer een half jaar op zitten en we blijven maar doorgaan. 
Niet alleen met het vervullen van wensen, bloemetjes van de maand en 
financiële bijdragen aan haarstukken. Ook hebben we weer diverse 
donaties mogen ontvangen, hebben we ons laten zien tijdens Rijen Ruikt en 
gaan we dit najaar weer naar 2 scholen met ons schoolproject. 
 

Verder zijn we naarstig op zoek naar een secretaris (vrouw of man) … 
interesse? Neem contact met ons op via info@opdenaperijen.nl  
 

Inmiddels hebben we elke maand een bloemetje van de maand kunnen 
bezorgen, 5 wensen vervult en zijn we er nog met 2 druk in de weer. Ook en 
zijn er weer een aantal activiteiten gepland waaronder een verwenmoment 
najaar 2019, de Rijense Jaarmarkt en onze jaarlijkse Verwendag op Zondag  
8 September 2019  waar we ook dit jaar weer te gast mogen zijn bij de 
Jacobushoeve. 
 

Diverse donaties mochten we ontvangen o.a. van wethouder Rolph Dols 
(afscheidsreceptie), Kiwani’s Vijf Eiken en gulle gevers tijdens Rijen Ruikt. 
 

Het is fantastisch om te zien dat de inbreng en toetreding in commissies, 
betrokkenheid bij wensen en het uitdragen van de Stichting gestaag 
doorgaat.    

Ik wens iedereen een fantastische zomer, een hele fijne vakantie toe en 
zien wij jullie graag bij een van onze activiteiten als gast of vrijwilliger. 

 

Fred Polling  

Voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen 

 

 

 

 

 

 

 
Donatie Rolph Dols         Donatie Kiwani’s 

 

Impressie van de workshop handlette-
ren bij Hearts & Letters 

 

 

 

Geraakt door kanker 
Poppy’s is gevestigd in het centrum 
van Oosterhout, aan de Ma-
thildastraat 69. 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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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 Kelly 

Wij ( ik en mijn gezin) hebben 26 juni een verwendag 
gehad. Ik wilde nog even laten weten dat het een 
super leuke dag is geweest. We zijn naar attractiepark 
Toverland geweest. Alle achtbanen hebben ze gehad 
(ik heb genoten vanaf de kant  haha). Lekker gespeeld, 
heerlijk gegeten en nog een leuke souvenir voor thuis! 
In de auto zijn ze als een blok in slaap gevallen, dus 
moe en zeker voldaan! 
 
Ik wil jullie nog heel erg bedanken voor deze super dag! 
Groetjes Kelly van de Bosch en gezin  
  

Wens Heinz en Nel 

Dat het nog bestaat! 
Soms komen wensen echt uit! Zo 
mocht ik vanavond getuige zijn van 
een heel bijzonder moment. Voor dit 
echtpaar had ik een wens ingediend 
bij de Stichting Op Den Alpe Rijen. 
Hoe mooi is het dat de wens in 
vervulling gaat! Het huis van dit 
echtpaar wordt door professioneel 
schilder Ronald (tevens vrijwilliger bij 
de stichting) deze zomer nog geschilderd aan de buitenkant. Want dat is 
een van de vele dingen die meneer niet meer zelf kan door zijn ziekte. 
Fred overhandigde hen namens de Stichting een cheque en namen 
daarmee alle zorgen rondom dit schilderproject uit handen. De reactie van 
dit echtpaar? 'Dat zulke mensen nog bestaan!' Het voelt als een steuntje in 
de rug en na veel tegenslag een mooi moment van vreugde.  
Joni Rappange, Praktijk Verder (voorheen Poppy’s) 
 

Rijen Ruikt 

Wij hebben onze stichting gepresenteerd in de tuin van Henk en Corry 
tijdens Rijen Ruikt. 

Tussen de schilderstukken van Corry Maas, de Mozaïeken van Krista 
Georgaka en de muziek en zang van de Kibbels hebben wij de stichting 
opnieuw onder de aandacht gebracht van de in grote getale aanwezige 
Rijenaren. Het weer werkte gelukkig na de middag erg mee en we hebben 
weer een aantal mensen kunnen enthousiasmeren voor onze stichting. 
Dank ook voor de gulle giften. 
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