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Beste mensen,  
Het is weer even geleden door de bizarre tijden waarin we vanaf maart 
leven. Onzekerheid, eenzaamheid en zorgen voor ons allemaal, maar 
gelukkig mogen we al wat meer. Ik hoop van harte dat het de goede kant 
op gaat en dat we weer wat mogen organiseren. 
 
De huidige situatie weerhoudt ons er echter niet van om, zij het wat 
aangepast, verder te gaan met voorbereidingen voor diverse wensen, zoals 
die vanuit het scholenproject. We hebben aan het begin van dit jaar 
gelukkig al wel een paar wensen kunnen vervullen en die waren weer 
fantastisch. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Kiwani’s Vijf 
Eiken, 24-uur biljarten en de Cross for the Crocus door geweldige donaties. 
Ofschoon het tijdens de Cross slechter weer was dan afgelopen jaar hebben 
we toch met ruim 40 vrijwilligers een mooie dag kunnen maken voor de 
bijna 1000 deelnemers aan de Cross.   
 
Ook staat de verwendag “gewoon” gepland en wel op ZONDAG 13 
SEPTEMBER 2020. We zijn volop bezig met de voorbereiden ervan, 
waaronder ook de Oldtmer rit. Dit jaar net even wat anders, maar uiteraard 
wel volgens de richtlijnen van het RIVM. De uitnodigingen zijn verstuurd en 
zijn weer van harte welkom bij de Jacobushoeve.  
 
Helaas was er dit jaar geen vrijwilligersbijeenkomst, waardoor ook het 
jaarverslag van 2019 even op zich heeft laten wachten, maar deze staat 
binnenkort op de website. 
 
Wisten jullie trouwens dat we ook te vinden zijn op instagram en sinds kort 
zelfs op YouTube! 

 

Ik wens iedereen een hele fijne zomer, hopelijk tot snel … 
en 

“ pas goed op jezelf en elkaar “ 

 

Fred Polling  

Voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen 

 

 

 

 

 

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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Weet u iemand die een hart onder de 
riem kan gebruiken en wilt u diegene 
aandragen voor een bloemetje van de 
maand? Mails ons dan gerust 
bloemetje@opdenalperijen.nl met uw 
naam en telefoonnummer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door de Coronacrisis worden de 
oudere en kwetsbare bewoners van 
onze gemeente extra hard getroffen. 
Om iedereen die het nodig heeft een 
helpende hand te bieden, hebben 
acht vrijwilligersorganisaties in de 
gemeente gezamenlijk besloten een 
telefoonnummer beschikbaar te 
stellen voor hulpvragen.  
 
Aarzel niet als u hulp nodig heeft. Er 
zijn heel veel mensen in onze 
gemeente die u graag een helpende 
hand bieden! 

Bloemetjes uitgereikt 
Toen de coronacrisis uitbrak werden in één keer veel contacten zeer lastig 
tot onmogelijk. Om in deze bizarre tijd toch iets voor onze deelnemers te 
kunnen betekenen hebben we bloemen uitgedeeld aan mensen die het zo 
hard nodig hebben, om ze even een hart onder de riem te steken. Samen 
met een aantal vrijwilligers zijn er bijna 120 bossen bloemen uitgereikt. 
Wat een lieve reacties mochten we ontvangen. Veel ontroerde mensen, 
dankbaar voor dit kleine gebaar wat we hebben kunnen doen.  
 
Omdat we onze lokale ondernemers graag ondersteunen, zoals zij ons ook 
vaak helpen, hebben we bij Garden Masters Rijen en Heidi’s Bloemerij 
prachtige tulpen boeketten besteld.  

 
 

Sponsor uitgelicht Everything Sweet 
Wij als team vinden het heerlijk om met mensen 
bezig te zijn, dat is wat Op den Alpen Rijen ook 
heel goed doet. De gast centraal stellen is onze 
kracht, dit gecombineerd met passie voor koffie 
en chocolade maakt onze sponsoring tot een 
goed plaatje. Als we iets aan sponsoring doen, is 
het omdat we het doel zelf omarmen anders 
gaan we er niet in mee.  
Zo ook ons bedrijf, alles wat we doen is wat we 
een warm hart toe dragen of waar we anderen een plezier mee kunnen 
doen. Kleine cadeautjes voor jong en oud, een mooi verzorgde lunch, de 
lekkere koffie als een geleide bij je taartje, ook suikervrij, het mag vooral 
een feestje zijn voor jezelf en voor je gezelschap. Je kunt bij ons ook een 
high tea bestellen, deze is zowel hartig als zoet ingestoken dus mooi in 
balans. Dit is wat en wie wij willen zijn, de fijne huiskamer van rijen, waar 
iedereen zich thuis voelt. 

U vindt Everything Sweet in het winkelcentrum De Laverije,  
Hoofdstraat 1 in Rijen. 
 
 
 
 
 

https://www.gardenmasterrijen.nl/
http://www.heidisbloemerij.nl/default.htm
https://everythingsweet.nl/

