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Allereerste wens ik iedereen, namens het gehele bestuur, een goed en
vooral gezond 2020.

Geraakt door kanker
Poppy’s is gevestigd in het centrum
van Oosterhout, aan de Mathildastraat 69. Het huis is bedoeld
voor iedereen in de Amer- en Dongestreek 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.

Afgelopen jaar hebben we mooi kunnen afsluiten met 24-uur biljarten voor
het goede doel, waarvan we ruim € 2200,= gedoneerd hebben gekregen.
Een nieuw jaar waarin we een hoop te doen hebben. Het scholenproject
hebben eind vorig jaar op 2 scholen voorlichting gegeven aan groepen 7 en
begin dit jaar nog aan een 3e school. We hebben zeker al 12 wensen die we
mogen gaan vervullen en daar zullen er nog wel een paar bij komen.
Dat is natuurlijk fantastisch en we zullen dan ook een beroep doen op onze
vrijwilligers, want zonder jullie lukt het niet, we zullen jullie hulp hard nodig
hebben.
Zo hebben zich ook al een 40-tal vrijwilligers opgegeven om op zondag 16
februari a.s. te helpen tijdens de Cross for the Crocus. Een van de mooiste
MTB toertochten van Nederland met afgelopen jaar bijna 1400 deelnemers,
wat voor onze stichting een fantastisch bedrag van € 4000,= heeft
opgeleverd. Maar hopen op wederom geweldig weer, zodat we misschien
dit bedrag wel kunnen evenaren?
Op dinsdag 17 maart hebben we onze vrijwilligersbijeenkomst 2020 bij
CC de Boodschap. Alvast een tip van de sluier, we gaan deze avond anders
invullen dan de afgelopen jaren en willen jullie deze avond meer actief
betrekken. Binnenkort ontvangen jullie hiervan bericht.
Graag tot ziens op een van onze activiteiten en we hopen op een grote
opkomst op dinsdag 17 maart 2020 tijdens onze vrijwilligersbijeenkomst.

Fred Polling
Voorzitter
Stichting Op Den Alpe Rijen

In december is er een nieuwe
website gelanceerd. Hier kun je
vinden welke zorginstanties er
in onze gemeente allemaal zijn.
De informatie is zeer breed en
eenvoudig toegankelijk. Zeker
de moeite waard om even op te
kijken.
Zorgklikgilzerijen.nl

Wens Mary-Ann
Via het bloemetje van de maand is de wens voor Mary-Ann ontstaan. Ze is
altijd positief ondanks haar ziekte en Colinda en Wilma vonden dat zij een
wens verdiende. Ze is in het mooie VW busje van Henk naar Lunchroom
“de Uitdaging” in Ulvenhout gereden. Daar zijn er sierraden gemaakt door
Mary-Ann en haar vriendinnen. En
vervolgens stond er een high-tea
klaar. Daarna weer met het busje
naar Kinepolis gereden om naar de
film te gaan. De dag is afgesloten
met een diner bij ‘t Vermaeck. MaryAnn: “Al met al een SUPER DAG vol
verrassingen en heb overal van
genoten. Dank je wel
allemaal”

Voorlichting scholen
In december en januari hebben we voorlichting gegeven over kanker. We
hebben dit gedaan op de Brakken, K.B.S. St. Jozef en O.B.S. de Vijf Eiken.
We vertellen in groep 7 iets over de stichting, wie zijn wij en wat doen wij,
over wat kanker is, hoe het eventueel te behandelen is en wat het doet
me je omgeving. We nemen ook de wensboom mee en nodigen kinderen
uit om een wens te doen voor iemand in hun omgeving die geraakt is door
kanker. Hier komen vaak hele mooie en bijzondere wensen uit. Bij deze
drie scholen hebben we ruim 15
wensen gekregen om te vervullen.
Een paar voorbeelden: indoor
skydiven, een wellness dagje, een
dagje Efteling, een les windsurfen
en een dagje Amsterdam.
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door de donatie die wij
hebben mogen ontvangen van
Kiwani’s Vijf Eiken.
Voorlichting KBS St. Jozef

Kerstmarkt Vijf Eiken School

Cheque uitreiking de Vijf Eiken School

Donderdag 19 december was er een kerstmarkt op de Vijf Eiken
school. Die dinsdag hadden we voorlichting gegeven en het
enthousiasme was donderdag nog ruimschoots aanwezig. Eén keer
in de paar jaar houden ze op deze school een kerstmarkt en gaat de
opbrengst naar een goed doel. Dit jaar wilde school een lokaal goed
doel. We waren aangenaam verrast toen bleek dat wij dat goede
doel zijn geworden. De kinderen hadden allerlei leuk kerstspulletjes
geknutseld, verkochten warme wafels en warme chocomel. Zelfs de
kerstballen uit de boom in de hal zijn verkocht. Alles voor het goede
doel. Na de kerstvakantie mochten wij een cheque ontvangen met
een prachtig bedrag. Door dit bedrag kunnen wij alle wensen die op
die school ingediend zijn, gaan vervullen.

