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Beste mensen,

5-12-2022
10 Jaar Stichting Op Den Alpe Rijen, 10 jaar steunen
we op onze geheel eigen wijze mensen die geraakt zijn 
door kanker!
Wat begon met deelnames aan Alpe d'HuZes in 2010, 2011
en 2012 monde uit tot een unieke stichting. 
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en supertrots op wat we 
tot nu toe hebben bereikt.
Samen met al die vrijwilligers, ondernemers, donateurs en
sponsoren hebben we bijna 40 wensen vervult, ruim 100x 
financieel ondersteunt bij de aanschaf van een haarstuk in
samenwerking met Aderans Hair Center Breda. 
Al zo'n 50 bloemetjes van de maand bezorgd, 
4 filmavonden georganiseerd, 
10x (8 jaar als stichting) ondersteunt en geholpen bij 
de Cross for the Crocus, 4x het schoolproject uitgevoerd, 
een voorjaars-en kerstmatinee georganiseerd en
300 gasten mogen ontvangen tijdens onze verwendagen.
Daarnaast zijn er ontelbare wafels van Harrie's Wafels 
verkocht, werken we samen met Inloophuis Poppy's 
en hebben we een bijzonder band met Familiehuis 
Daniel den Hoed in Rotterdam.
Zaterdag 26 november hebben we het 10-jarig bestaan 
gevierd. Samen met onze vrijwilligers, sponsoren 
en samenwerkingspartners hebben we dit jubileumjaar 
afgetrapt. Onder het genot van een hapje en een drankje 
is er bij gekletst, gedanst, zijn er mooie items geveild en 
Serieuze gesprekjes geweest onder leiding van 
Pieter van Laerhoven. Tijdens dit jubileumjaar willen we 
de activiteiten extra feestelijk maken m.n. met de 10e
Editie van de verwendag op Zondag 10 september 2023.

Ik wens iedereen heel fijne feestdagen, 
een goed en Vooral een gezond 2023 toe.

Fred Polling
Trotse voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen

Wilt u ons feliciteren?
 gebruik de QR code 
voor een mooie donatie

Ken je iemand die 
geraakt is door kanker. 
Kan deze persoon wel 
een hart onder de riem 
gebruiken? 
Neem dan contact op via 
bloemetje@opdenalperijen.nl
 



Filmavond:

Vrijdagavond 11 november was er weer een 
Filmavond! We keken naar Ja Zuster, Nee Zuster uit 2002.
Net als in de serie uit de jaren 60 wonen 
Jet, Bobby, Bertus en de Ingenieur in het rusthuis 
van Zuster Klivia aan de Primulastraat. 
De boze buurman doet verwoede pogingen om middels 
verschillende rechtszaken de zuster en haar bewoners 
uit het huis naast hem, dat hij aan hen verhuurt, 
te werken. Hij doet 's nachts geen oog meer dicht, 
hij noemt het een rusthuis vol herrie!
Deze keer waren we te gast bij 
MFA De Molenwiek in Molenschot. 
Vooraf lekker koffie/thee, uiteraard een pauzedrankje 
en na afloop nog even nakletsen en wat drinken. 

Stamps :

Een app waarin je jouw
Verhaal kunt delen met 
jouw vrienden, familie, 
kennissen en collega’s.
Schrijf in de app Stamps
in één keer van je af 
hoe het met je is en houd
zo iedereen op de hoogte.
“niemand hoeft er alleen 
voor te staan tijdens 
intensieve emotionele 
trajecten, als medische 
of gezondheidsreizen”.
 
Een verzoek waar ze met
deze app graag aan 
voldoen.



Schoolproject

Na 2 jaar corona hebben we het schoolproject gelukkig 
weer op kunnen pakken. Een uniek project binnen onze 
stichting waarbij we aan groepen 7 van de basisscholen 
uit onze gemeente voorlichting geven over kanker. 
Daarbij zetten we onze wensboom op school (In de boom 
hangt een symbolische kralenketting. Een ziek kind krijgt 
een kraal na iedere gebeurtenis,   dat kan zijn een prik, 
een foto, een operatie, een chemobehandeling, 
een goede uitslag..) Er hangen emmertjes in de wensboom 
om een wens in te doen voor iemand. 
Zo willen we de kinderen de mogelijkheid geven dat, 
als ze iemand kennen met kanker, 
ze iets kunnen doen voor die persoon.

Hulp is er uiteraard van de juf of meester en hun ouders. 
Dan gaan we kijken of het mogelijk is om de wensen uit te 
voeren, wordt er contact opgenomen en gaan we tot actie 
over. Afgelopen week heeft de wensboom bij De Brakken 
gestaan en in februari staat de volgende basisschool 
op de planning.
 

Agenda

12 februari
Cross for the Crocus

22 Maart
Voorjaars matinee

10 September
Verwendag met
Oldtimerrit



24uur Biljarten:

Vier biljarters van biljartvereniging BVTD hebben van zaterdag 3 december 12.00 uur t/m 
zondag 4 december 12.00 uur 24 uur achter elkaar gebiljart voor Stichting 
Op Den Alpe Rijen. We hebben de heren tegen 12.00 uur thuis in stijl opgehaald met drie oldtimers 
en ze naar de plaats van happening gebracht, namelijk De Drie Linden te Molenschot.
 
Yoeri Aarts, Ad van Dongen, Frans Dröge en Frank Multem hebben via een biljart-marathon van 24 uur geld 
bijeen gespeeld. Behalve biljarten waren er nog volop andere activiteiten zoals raden hoeveel caramboles 
ze zouden gaan maken in 24 uur, een Rad van avontuur,Flipperen om de hoogste score en een gokje 
hoeveel ballen er in de bak lagen ( 1313!! ). 

Zaterdagmiddag was er nog bezoek van het Brabants Buske van Omroep Brabant, het was volle bak tijdens 
Nederland-U.S.A. en tal van optredens, bandjes, kapellen en DJ’s die geheel belangeloos er op los speelde. 
Zelf Sinterklaas is ’s-Nachts nog komen keuen, want die wilde het voor geen pepernoot missen. 

Zondagmiddag rond 12.00 uur hebben we een cheque Mogen ontvangen van € 2.480,= . Dat bedrag is 
zelfs nog wat opgelopen naar € 2.622,=. Een fantastisch bedrag bij elkaar gespeeld, waar we weer vele 
mooie wensen voor kunnen realiseren. Yoeri, Ad, Frans en Frank onze dank is groot!!!
 

Kerstmatinee

Zaterdag 17 december hadden we onze eerste activiteit Van het jubileumjaar namelijk een kerstmatinee. 
In de “huiskamer” van de boodschap verwelkomden we zo’n 40 gasten met een kopje koffie/thee en taartje 
om het jubileum te vieren. Tijdens deze middag werden de gasten getrakteerd op muziek en zang. 
Als eerste traden de MM-Kidzz op met een gevarieerd programma van kerst- en popliedjes. 
Daarna namen de dames van Sjowenso ons mee terug naar de sixtees en seventees met hits uit 
binnen- en buitenland, Maar ook werden kerstnummers niet vergeten. 
Er werd volop meegezongen onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes van de Jacobushoeve.
Als verrassing mochten we van Sjowenso nog een Cheque in ontvangst nemen van € 150,= , waarvoor 
onze hartelijke dank.
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