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 Beste mensen,  

Allereerst wil ik met jullie terugkijken op een zeer geslaagde 9e editie van de 
verwendag. Wederom zijn we verrast door Harry en Elly met een mooie 
cheque van maar liefst € 1000,= en hebben we René een “BIKKEL” mogen 
overhandigen. Na een mooi woordje van Peter Starink (voorzitter 
Motortoertocht voor het Goede Doel) en Wethouder Scheifes, wil ik 
complimenten geven aan alle vrijwilligers. Dankzij hun enorme inzet 
hebben ze samen met de chauffeurs, de gastvrijheid van de Jacobushoeve 
en Museum Dansant onze gasten een topdag gegeven. Uiteraard is deze 
dag niet mogelijk zonder jullie en de sponsoren. Dank je wel aan de 
Motortoertocht voor het Goede Doel, Everything Sweet, Etos Rijen, AH 
Rijen, Autohuis Rijen, Autobedrijf Vermeulen, Auto Service Theewes, 
Verlegh/Logus Bouwcenter Breda, Jac van Dorst, Harrie’s Wafels, Jacomijn 
Dijkers fotografie, Jeroen Bruikman en de Jacobushoeve. 

 

Nu de herfst zijn intrede doet kijken vooruit. We staan op 18 Oktober op de 
Rijense jaarmarkt, waar Harries Wafels vers gebakken en verkocht worden 
en we hebben een leuk spel voor jong en oud.  

 

Ook vieren we dit jaar ons 10-jarig bestaan op 5 december 2022. Eind 
november willen we het jubileumjaar aftrappen met een feestavond voor 
de vrijwilligers, sponsoren en samenwerkingspartners. Tijdens ons 
jubileumjaar willen we de uitjes en evenementen extra feestelijk maken in 
het bijzonder de 10e editie van de verwendag op zondag 10 september 
2023. Dit voor diegenen waar we het uiteindelijk allemaal voor doen, want 
al 10 jaar steunen we mensen met kanker op onze geheel eigen wijze.  

 
Fred Polling  
Trotse voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen   

www.opdenalperijen.nl 
 

Motortoertocht voor het goede doel 

Dit jaar was onze stichting de gelukkige. Elk jaar halen de motortoertocht 
voor het goede doel en het Bierfestival een mooi bedrag op voor het goede 
doel. Dit jaar was onze stichting de gelukkige. De twee benifitevenementen 
zijn gehouden op zondag 18 september. Ondanks de vele regen die er die 
dag gevallen is, is er toch een groot aantal motorrijders vertrokken voor de 
motortoertocht. Ook was er gelukkig nog een redelijke opkomst bij het 
Bierfestival dat gehouden werd bij camping d’n Mastendol. Wij mochten na 
deze tocht een mooie cheque in ontvangst nemen en met dit bedrag 
hebben wij grotendeels de verwendag kunnen bekostigen. 
Onze grote dank voor de organisatoren, wij zijn erg verrast door het 
opgehaalde bedrag . 

Verwendag 2022 

 

Bloemetje van de Maand: 
Ken je iemand die geraakt is door kan-
ker. Kan deze persoon wel een hart 
onder de riem gebruiken? Neem dan 
contact op via  
bloemetje@opdenalperijen.nl  
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Stamps is een gratis app, beschikbaar 
in de App store en Google Play Store. 
Ben of ken jij iemand die hier ook 
zoveel voordeel van kan hebben? 
Meer info op www.stamps-app.com. 
Of mail naar info@stamps-app.com. 

 

 

 

 

 

Stamps: app voor kankerpatiënten 
 

Voormalig deelneemster Op Den Alpe Rijen en meermalig ex-kanker 
patiënte Pien de Ruig uit Oosterhout ontwikkelde samen met haar dochter 
de app Stamps. Patiënten kunnen in Stamps op eenvoudige wijze hun 
medische verhaal opschrijven en van foto’s voorzien. Via mail of 
WhatsApp kunnen ze belangstellenden uitnodigen om hun verhaal in een 
veilige, omgeving, zonder reclame of nieuwsberichten, te volgen.  

Volgers van gebruikers kunnen in de app een kaartje of bloemetje sturen 
naar de persoon die zij steunen.  

Het gebruiken van de app heeft diverse voordelen voor patiënten maar 
ook voor hun netwerk. Een patiënt kan zonder dat het veel tijd en energie 
kost zijn hele netwerk informeren door op één plek op te schrijven hoe het 
met hem gaat. Ze kunnen later eenvoudig hun eerdere ervaringen 
teruglezen. Doordat volgers in de app op diverse manieren hun 
medeleven kunnen uiten, zullen patiënten steun ervaren. Volgers kunnen 
wanneer en waar het hun past de updates van hun dierbare lezen. Er is 
geen drempel om contact te onderhouden.  
 

Rabo ClubSupport 

Maandag 3 oktober jongstleden hebben wij een 
mooie cheque mogen ontvangen van € 592,32 
van de Rabo ClubSupport. Door de 56 stemmen 
is dit mooie bedrag tot stand gekomen. 

Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd 
hiervoor hartelijk danken en hopelijk kunnen 
we volgend jaar weer rekenen op uw stem, 
zodat wij onze activiteiten kunnen blijven 
uitvoeren.   

Verwendag 11 September 

Op zondag 11 september, was het weer onze grote verwendag. Dit jaar al 
weer de 9e editie. De vrijwilligers waren al vroeg in touw om het weer een 
fantastische dag te laten worden. De dag werd opgestart met koffie en 
thee en met de overheerlijke wafel van Harrie’s Wafels. Nadat iedereen 
gearriveerd was, nam Fred het woord om deze dag te openen. Tijdens dit 
praatje hebben wij oud bestuurslid René gehuldigd met de erespeld 
“Bikkel”. 

Hierna vertrokken de 31 oldtimers met 62 deelnemers richting de 
lunchlocatie. Na een mooie rit door het (midden) Brabantse landschap 
kwamen we aan bij museum Dansant in Hilvarenbeek. Daar nam eigenaar 
Christ het woord en hij vertelde op Brabantse wijze wat er zoal in het 
museum stond aan oude orgels. Tijdens het draaien van deze orgels werd 
er luid meegezongen. De lunchzaal was ingericht in Tuschinskistijl en 
bracht bij velen herinneringen naar boven. Na de heerlijke lunch werd het 
weer tijd om richting huis te gaan. 

Dit keer reden wij ook even over Belgisch grondgebied en na een mooie 
tocht door de AGB-gemeente kwam iedereen weer aan bij de 
Jacobushoeve. Daar werd de barbecue snel aangemaakt, zodat iedereen 
weer kon genieten van alle heerlijkheden die werden voorgezet. Iedereen 
ging na afloop met een grote glimlach naar huis en wij hadden weer een 
voldaan gevoel. Wij willen alle vrijwilligers van deze dag nogmaals hartelijk 
danken voor hun grandioze inzet. We hopen iedereen volgend jaar weer 
terug te zien op deze mooie dag.  

http://www.stamps-app.com

