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Beste mensen,  

Inmiddels zijn we alweer een paar maanden onderweg in 2021.Het voorjaar 
breekt aan en helaas zijn we genoodzaakt om nog veel in en om het huis 
door te brengen, maar er zijn lichtpuntjes door de versoepelingen. Er liggen 
nog wel wat wensen op de plank waar we mee aan de slag zouden gaan en 
hopelijk kunnen we daar later dit jaar invulling aan geven. 

De krokussen die elk jaar worden uitgereikt aan de deelnemers van de 
Cross for the Crocus hebben we dit jaar geschonken aan alle vrijwilligers. 
Helaas ook dit jaar geen vrijwilligers bijeenkomst, maar binnenkort kunnen 
jullie van ons het jaarverslag van 2020 verwachten ……… wel anders dan 
anders.  

De voorbereidingen voor de verwendag, die gepland staat op Zondag 12 
september 2021, gaan weer van start met de hoop dat we deze ook dit jaar 
door kunnen laten gaan. De Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v. uit 
Oosterhout levert dit jaar een fantastisch mooie bijdrage, waardoor de 
verwendag mede mogelijk gemaakt wordt. 

Uiteraard kan het “bloemetje van de maand” gewoon doorgaan en kunnen 
we regelmatig mensen met een hart onder de riem steunen in een 
moeilijke tijd. Een klein gebaar kan zo waardevol zijn, laat het ons daarom 
weten als je iemand even op wilt fleuren en stuur een mail naar 
bloemetje@opdenalperijen.nl  

 

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

 

Fred Polling  

Trotse voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen 

 

 
 
 
 
Lenteactie 
We hebben voor Pasen bijna 100 work-
shop pakketten afgegeven bij mensen 
die geraakt zijn door kanker. Wat een 
fijne reacties mochten we ontvangen! 
Hartelijk dank voor de foto’s, leuk om 
diverse eindresultaten te zien. 
 
Dank aan de vrijwilligers voor het rond-
brengen van de pakketten en dank aan 
Heidi’s Bloemerij voor de vlotte levering 
van de pakketten. 
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Bloemetje uitgereikt 
Deze keer een bloemetje van de 
maand voor iemand die zich enorm 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
verenigingsleven in Rijen. Wij willen 
Erik van Balkom dan ook enorm 
bedanken voor alles wat hij gedaan 
heeft en mogelijk heeft gemaakt voor 
onze stichting. De maatschappelijke 
betrokkenheid van Erik én zijn 
werkgever van Doormalen is uniek.  
Wij wensen Erik heel veel succes met 
de nieuwe uitdaging en verwelkomen 
Wietse van Wanrooij weer terug in 
Rijen, ook jij veel succes Wietse.  

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mocht u werk van me willen zien: 
https://www.facebook.com/
JacomijnDijkersFotografie 
https://www.instagram.com/
jacomijndijkers/ 

Wens tante Jolanda: Skydiven 
In december 2019 heeft Stichting Op Den Alpe Rijen bij de Brakken een 
presentatie gegeven over kanker. Daaraan gerelateerd heeft er op school 
een wensboom gestaan. Leerlingen van groep 7 konden hierin een wens 
hangen voor een vriend, kennis of familielid die te maken heeft gehad met 
kanker. De leukste, gekste en spannendste ideeën zijn ontvangen. Maar 
kwam door Corona alles stil te liggen. Gelukkig hebben we deze wens 
vorig jaar nog kunnen doen. De wens om te gaan skydiven kon worden 
vervuld. Een wens van Evi voor tante Jolanda. 
 
Tante Jolanda: “Ik heb ontzettend genoten van het skydiven; het was super 
gaaf, hoewel we ook wel een beetje zenuwachtig waren. Daarnaast is het 
natuurlijk super lief dat Evi dit voor mij heeft gedaan. Ik bedank de 
stichting heel hartelijk voor deze unieke kans en voor de manier waarop 
alles geregeld was: van een bloemetje vooraf tot een drankje na het 
skydiven.” 

Partner uitgelicht: Jacomijn Dijkers Fotografie 

Mijn naam is Jacomijn Dijkers, 48 jaar en ik woon samen met Mark en 
onze zonen Merlijn (13) en Ebel (12). Ik werk al bijna 24 jaar als lerares op 
een Praktijkschool in Oosterhout. Daarnaast heb ik een zzp-bedrijfje in 
fotografie. Deze combinatie bevalt mij erg goed! Fotograferen en ‘juffen’ is 
gewoon heel leuk! Ik fotografeer graag mensen en zoek graag naar mooie 
momentjes om vast te leggen. Ik voel me best wel bevoorrecht dat ik 
beide banen mag doen.  

Ik werk graag voor Stichting op Den Alpe omdat er alleen maar fijne, 
warme en mooie mensen werken èn het doel van de stichting is prachtig! 
De jaarlijkse verwendag zie ik als een hoogtepunt: meerijden in de bus 
(aka ‘de Groene Kont’) van Henk, de mooie tochten en vooral de gasten 
zien genieten van deze goed verzorgde dag. Ik vind het altijd heel 
bijzonder om deze dag vast te mogen leggen. De laatste verwendag, met 
de rondvaart op de boot, het mooie weer, in Coronatijd,  was wederom 
een hoogtepunt! Ook de wensen die ik heb mogen 
fotograferen zie ik als emotionele en waardevolle 
momenten; ze zitten behoorlijk diep bij me. 

Ik hoop nog lang voor Stichting op Den Alpe te mogen 
fotograferen! 

Hartelijke groet, Jacomijn 

Ps mijn website is in de maak en gaat in mei online: 
www.jacomijndijkers.nl 
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