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Beste mensen,  

We zijn inmiddels de laatste weken van 2020 ingegaan. Een bijzonder jaar 
met een virus dat ons allemaal, helaas nog steeds, bezig houdt en beperkt 
in onze dagelijkse doen en laten.  

Hopen dat het nu de goede kant op blijft gaan en dat we ergens volgend 
jaar weer zoveel mogelijk ons normale leventje kunnen oppakken en wij 
zoveel mogelijk mensen kunnen steunen met gewoon een bloemetje, een 
wens of op een andere manier. 

Gelukkig kunnen we terugkijken op een zonovergoten verwendag die we, 
ondanks alles, toch door konden laten gaan en heel goed hebben kunnen 
organiseren. Met zo’n 80 personen hebben we genoten bij de 
Jacobushoeve, de oldtimerrit en op de boot in de Biesbosch.  

Ik moet echt aan iedereen mijn complimenten geven voor het in acht 
nemen van alle richtlijnen, waardoor deze dag zonder problemen is 
verlopen. Inmiddels zijn we de USB sticks met foto’s voor alle deelnemers 
aan het bezorgen en zou iedereen ze 25 November in zijn/haar bezit 
moeten hebben.  

Een eer was het om op deze dag Harrie en Elly in het zonnetje te zetten 
door ze te benoemen tot ere vrijwilliger van de stichting  en ze een zilveren 
“bikkel” met oorkonde te overhandigen voor hun tomeloze inzet, trouw en 
verdienste. 

Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen, hou nog even vol,  

hopelijk tot snel en ……. “ pas goed op jezelf en elkaar “ 

Fred Polling  

Voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen 

 

 

Winterse Wafelactie Harrie's      
Wafels: heeft u de jaarmarkt ook zo 
gemist en zeker de verse wafels van 
Harrie? Niet getreurd hoor, wij in-
formeren u binnenkort hoe u deze 
heerlijke wafels voor de feestdagen 
in huis kunt halen. 
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Bloemetje uitgereikt 
Deze maand weer een bloemetje 
mogen bezorgen. Deze keer bij een 
van onze vrijwilligers en wel Jacomijn 
van Jacomijn Dijkers Fotografie. Zij 
staat altijd voor ons klaar bij wensen 
met een fotoshoot of tijdens onze 
jaarlijkse verwendag. Steeds weer 
fantastische foto’s, niets is haar teveel 
en daar zijn we haar zeer dankbaar 
voor. Daarom dit bloemetje voor jou 
Jacomijn…...dank je wel. 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Het schoolproject wordt mede 
mogelijk gemaakt door Kiwanis Vijf 
Eiken 

 

Oproep vrijwilligers 
Alle bij ons ingeschreven vrijwilligers hebben een mail gehad met daarin 
een verzoek tot toestemming om zich in te schrijven in ons bestand. Dit 
heeft te maken met de richtlijnen van de AVG. Je hebt hiervoor de tijd tot 
1 januari. We hopen over veel reacties! 

 

Rabobank ClubSupport 
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de 
Rabobank Clubsupport actie. Normaal 
gesproken wordt er een avond georganiseerd 
voor het uitreiken van de cheque. Nu was dit 
digitaal gedaan. We mochten weer een mooi 
bedrag in ontvangst nemen: € 494,09. We willen 
alle stemmers bedankten die dit mede mogelijk 
gemaakt hebben! 
 

Wens opa Haylagh 
Eind vorig jaar waren we te gast op de St. Jozef school. Een aantal 
kinderen had een wens ingediend, zo ook Haylagh. Ze wilde met haar opa 
en haar gezin graag een keer uit eten. Gelukkig kon dit in september van 
dit jaar plaats vinden. Ze hebben een gezellige en emotionele avond gehad 
bij Happy Dees in Zevenbergen. Ze is heel blij met de vervulling van haar 
wens en heeft zo een mooie herinnering aan opa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partner uitgelicht Haarwerkstudio Francy Breda 
De mooiste haarwerken en haaraanvullingen vindt u bij Haarwerkstudio 
Francy. Onze zeer uitgebreide collectie loopt uiteen van natuurlijk vallende 
synthetische modellen tot weelderige kapsels op maat van echt Europees 
haar, in alle denkbare coupes, kleuren en kwaliteiten. Wij werken met de 
beste A-merken en de laatste technologieën die zorgen voor optimaal 
draagcomfort en een compleet natuurlijke uitstraling.  
Al jaren werken wij samen met de stichting. Via onze studio kunnen 
klanten een financiële bijdrage ontvangen voor een haarwerk. 
Wij zijn trots dat we, als partner 
van deze stichting, die 
initiatieven kunnen 
ondersteunen.  
 
Reactie van een klant: 
Afgelopen dinsdag was ik samen met mijn man bij Francy haarboetiek in 
Breda om een haarwerk uit te kiezen i.v.m. alopecia veroorzaakt door 
chemotherapie en hormoonkuur. Daar hoorden we over hun 
samenwerking met uw stichting en de mogelijkheid om steun te 
ontvangen d.m.v. een bijdrage voor aanschaf haarwerk. Ik voel me er een 
stuk beter door; Look Good Feel Better.  

https://jacomijndijkers.wordpress.com/
https://www.facebook.com/KiwanisVijfEiken/
https://www.facebook.com/KiwanisVijfEiken/
https://www.happydeeszevenbergen.nl/
https://haircenterbreda.nl/

