
  

Nummer 4 2017 
 Beste mensen,  
 

2022 is een jubileum jaar, want op 5 december van dit jaar bestaat de 
stichting 10 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, 
daarover binnenkort meer. 
 

In dit eerste Alpepraotje van het jaar zijn we erg blij dat we kunnen 
mededelen een nieuwe penningmeester te hebben gevonden en wel Piet 
Jans. Piet zal zich in deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Momenteel is 
René het penningmeesterschap aan het overdragen en tijdens de 
vrijwilligersbijeenkomst op 24 Maart a.s. zal hij de laatste taken uitvoeren. 
 

Het voorjaar breekt aan en met alle versoepelingen willen en kunnen we 
weer het e.e.a. organiseren. We zijn dan ook druk in touw  voor een leuke 
voorjaarsactiviteit. De Cross for the Crocus is helaas nog onzeker of deze 22 
Mei a.s. kan plaatsvinden, omdat delen van het fietstraject door 
Staatsbosbeheer verboden zijn en het o.a. ook midden in het broedseizoen 
is. We houden jullie op de hoogte. Daarnaast is de werkgroep voor de 
verwendag 2022 weer bij elkaar geweest en worden de voorbereidingen in 
gang gezet. 

Dan zijn er nog een aantal andere sponsor- en donatieacties in aantocht, 
waaronder de “Klavertjesactie” van AH Rijen. Deze actie voor 
maatschappelijke organisaties  start op Zaterdag 16 april 2022 als 
alternatief voor de Zetjesactie. 
 

Gelukkig kunnen we er weer volop tegenaan. Houd daarom de social media 
in de gaten en zou ik zeggen …. Tot snel. 
 

Fred Polling  

Trotse voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen   

www.opdenalperijen.nl 
 

 

24 uur DJ’s in actie 

In het weekend van 7 januari heeft de Gotcha AV+ Group met “DJ’s in actie 
voor Gilze en Rijen” een mooi bedrag opgehaald van in totaal € 5.114,05. 24 
uur lang hebben zij de inwoners van Gilze en Rijen vermaakt en warm 
gemaakt voor het doneren. Middels een zelf gekozen bedrag voor o.a. een 
verzoekplaatje, een veiling, flessen inzamelen  voor clubs, horeca en 
cultuur. Ook wij zijn één van de doelen waaraan gedoneerd is. Wij mochten 
het mooie bedrag van € 110,84 ontvangen. 

Zoals het er nu voor staat zal de  
Cross for the Crocus op zondag 22 Mei 
plaatsvinden met als start en finish 
plaats de Jacobushoeve aan de Steen-
ovensebaan. E.e.a. is nog onder voorbe-
houd. 

Je kunt je als vrijwilliger opgeven bij 
Martijn Ballemans:  
martijnballemans@kpnmail.nl  
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Al jaren 
organiseert de 
AH Rijen een 
“Zetjes-actie”. 
Tijdens deze 
actie doneren 
klanten 
“zetjes”aan hun 
favoriete club 
en verdelen zo 
het totale 

sponsorbedrag. Wegens de enorme 
interesse konden de afgelopen jaren 
veel clubs niet deelnemen. Om die 
reden heeft AH Rijen besloten om 
voor clubs en instellingen die een 
maatschappelijk belang behartigen 
een nieuwe actie te ontwikkelen: DE 
ALBERT HEIJN RIJEN KLAVERTJES-
ACTIE! Een actie waarin we 
als maatschappelijke 
organisaties laten zien hoe sociaal ons 
dorp is, dat er veel mooie 
maatschappelijke activiteiten 
plaatsvinden voor inwoners en waar 
we oog hebben voor elkaar.  

Wij mogen meedoen!! Vanaf 16 april 
start de actie, ook bij Gall & Gall Rijen 
en Etos Rijen. De actie duurt 6 weken. 

 

 

 

Nieuwe penningmeester: Piet Jans 

Mijn naam is Piet Jans  (68) en woon sinds 1998 in Rijen. 
Getrouwd met Maria Jans-Jansen en hebben 2 kinderen 
en 3 kleinkinderen. Nu ik  met pensioen ben is er voor mij 
ruimte gekomen om naast het parochiewerk als financieel 
coördinator wat extra’s te doen. Via het schoolproject in 
groep 7 van De Vijf Eiken ben ik in contact gekomen met 
de stichting. Onze oude buurjongen Sam heeft mijn vrouw 
geïnterviewd, die een flink aantal jaren geleden borstkanker had gehad. Ze 
mocht daarom een wens voor de wensboom doen. En deze wens een 
musical is, door corona 2 jaar later, uitgekomen. Het mooie werk van de 
stichting was ons direct duidelijk. De diverse activiteiten zorgen ervoor 
even te genieten, ondanks. Toen ik in de nieuwsbrief de vacature 
penningmeester zag staan heb ik me aangemeld. Om zo een bijdrage te 
leveren aan de mooie doelen van de stichting.  

 Donatie Harrie’s Wafels 
Eind vorig jaar werden we nog even verrast door 
Harrie en Elly via de voormalige school waar Harrie 
tot aan zijn pensioen werkzaam was. Op 19 
november 2021 is er door de leerlingen van VSO de 
Pyler middels een sponsorloop een fantastisch 
bedrag van € 2220,-- bij elkaar gelopen! Harrie kan 
het nog steeds niet geloven! Iedereen héél, héél 
hartelijk dank hiervoor! Wij zullen het bedrag weer 
eerlijk verdelen tussen Familiehuis Daniël den Hoed 
en Stichting op den Alpe Rijen. We zijn er van 
overtuigd dat beide organisaties het geld heel goed 
zullen besteden om de zorgen die kankerpatiënten en 
of hun naasten hebben, iets te verlichten. Groetjes Elly en Harrie.        De kast in de fik!” 
Januari begon met een verrassende donatie van € 185,=. Ad Oomen kreeg 
z’n kast niet verkocht, maar wat begon als een grapje in een groepsapp. is 
met een inzameling een mooi bedrag geworden. “Die kast gaat sowieso de 
fik in, maar misschien kan het iets moois worden”…. schrijft Ad. Iedereen 
die met de kerst een goed doel wil steunen... doe mee en laten we er een 
mooi bedrag van maken, roept hij op. Het goede doel was begin december 
nog niet bekend, maar met diegene die geld hebben ingelegd is samen 
bepaald welk goed doel het is geworden….. Stichting Op Den Alpe Rijen 
dus. Een filmpje van het symbolisch in de fik steken van de kast volgde 
nadat de actie was gestopt op 3 januari. Ad bedankt iedereen die heeft 
meegedaan, zo hebben we samen iets moois kunnen doen met de 
feestdagen. Wij danken Ad voor deze fantastische ludieke actie. 

 

Tuinwens 
 

Door Gerry, die de Stichting kent via inloophuis 
Poppy’s in Oosterhout, zijn we benaderd om een wens 
te vervullen in Oosterhout. Door het behandeltraject 
van de bewoonster kon de voortuin al enige tijd niet 
goed worden onderhouden. Een opknapbeurt en wat 
onderhoudsvrije inrichting was meer dan welkom. Met 
Menno van Loon (Groente & Planten kwekerij) is deze wens uitgewerkt en 
in vervulling gegaan. Om het tuinbeeld als geheel te verbeteren is ook een 
oude meterkast verwijderd uit de aangrenzende garage muur. De tuin is 
voor de komende tijd weer klaar! 

https://www.facebook.com/groenteplantenkwekerijmennovanloon/

