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 Beste mensen,  

De zomer is begonnen en de vakanties staan voor de deur. Gelukkig kunnen 
we regelmatig genieten van het mooie weer op het terras, de fiets of 
gewoon lekker in de eigen tuin.  

Afgelopen 7 mei hebben we voor het eerst een matinee gehouden. We 
waren te gast bij MFA Molenwiek in Molenschot, waar we door de 
vrijwilligers zeer gastvrij zijn ontvangen. Onder het genot van een hapje van 
Het Tussenstation en een drankje hebben we samen met onze gasten erg 
gelachen en genoten van de optredens van Piet Reinieren, Annelie Reuser 
en Richard Dreijer. Deze activiteit was een groot succes en zal zeker een 
vervolg krijgen. 

Voor alweer de 9 e editie van de verwendag, die plaatsvindt op zondag  
11-9-2022, is de werkgroep al ver klaar en is er al veel geregeld. De 
uitnodigingen gaan elk moment de deur uit, zodat iedereen zich weer kan 
aanmelden. Daarnaast krijgen ook de chauffeurs en vrijwilligers bericht om 
te helpen tijdens deze “verdraaid” mooie dag. Bijzonder is dat deze dag 
voor een groot deel gesponsord wordt door de Motortoertocht voor het 
goede doel. De motortoertocht zal een week na onze verwendag gehouden 
worden en omdat wij op 5 december 10 jaar bestaan heeft de organisatie 
ons gekozen als goede doel voor 2022. 

Dan zijn er nog een aantal andere sponsor- en donatieacties geweest, 
waaronder de “Klavertjesactie” van AH Rijen. Het winkelend publiek heeft 
ons rijkelijk bedeeld met klavertjes, wat resulteerde in een donatie van  
€ 450,-. Ook hebben we een cheque mogen ontvangen van Stichting het 
Tussenstation van maar liefst € 230,-. Dit is de opbrengst van de 
openingsactie met het “Frietje Op Den Alp”. 

Een fijne zomer allemaal en we zien elkaar snel. 
 

Fred Polling  
Trotse voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen   
www.opdenalperijen.nl 
 

Klavertjes Actie Albert Heijn Rijen 

Al zo’n drie jaar geleden waren er de ideeën voor een actie van AH als 
alternatief op de zetjesactie. Maar nu om maatschappelijk betrokken 
instanties, verenigingen en stichtingen uit Rijen te steunen. 

Het startte met een gezamenlijke maatschappelijke actiedag, waar we met 
z’n allen aan de inwoners van onze gemeente hebben laten zien welke 
maatschappelijke instanties er eigenlijk zijn en waar mensen terecht 
kunnen. Deze dag was zeer succesvol en zo was de Klavertjesactie een feit. 
Zeven weken heeft de actie geduurd en de inwoners van  de Gemeente 
Gilze-Rijen hebben samen zo’n 42.000 klavertjes en vele super klavertjes 
gedoneerd. Hetgeen uiteindelijk resulteerde in een cheque met het mooie 
bedrag van €450,- die we ontvingen uit handen van Wethouder Scheifes, 
Wietse, Noortje en Caithlyn van AH-Rijen. 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle deelnemers aan de Klavertjesactie 
 
 
 
 
 

Alpepraot Jaargang 6      Nr. 2 

http://www.opdenalperijen.nl
mailto:bloemetje@opdenalperijen.nl?subject=aanmelding


  

 
Een geslaagde middag bij de 
Molenwiek. 

 

 

 

Overhandiging van de cheque. 

 

 

 

 

Een zeer geslaagde eerste matinee in MFA de Molenwiek  
Door de ontvangst van Japie de Portier met draaiorgel en zijn papagaaien, 
was het ijs al snel gebroken. De koffie met een klein gebakje vond gretig 
aftrek en nadat dit genuttigd was, stond het optreden van Piet Reinieren 
op het programma. Hij kreeg al snel de handen op elkaar en er werd luid 
meegezongen met de klassiekers. Nadat Piet zijn optreden had beëindigd, 
was er uiteraard ruimte om weer bij te praten met daarbij een hapje en 
een drankje. Hierna volgde Ricardo’s Magic Show. Terwijl de gasten 
genoten van de culinaire lekkernijen, werden er goocheltrucs aan tafel 
gedemonstreerd. Van een kaartspel tot het bekende balletjesspel. 

Daarna kwam ‘de schoonmaakster van de Molenwiek’ (Sauwelaar Annelie 
Reuser) om ons eruit te gooien, maar zij had even over haar hart 
gestreken, zodat wij toch langer mochten blijven. Dit bleef niet 
onopgemerkt, want met haar werd het nog erg lachen, waarbij de tranen 
over wangen rolde. Wij bedanken nogmaals de bovengenoemde artiesten, 
voor het entertainment van deze middag. Dankzij hen is er veel gelachen 
en werd de dagelijkse sleur even vergeten. Ook onze grote dank aan de 
gastvrijheid van de Molenwiek en het Tussenstation voor de 
borrelplanken.  

Wij gaan gemotiveerd door om volgend jaar weer een matinee te 
organiseren. 
 

 Donatie Stichting Het Tussenstation 
In november 2021 opende Stichting Het Tussenstation haar deuren van 
cafetaria Het Tussendoortje in het pand waar voorheen Café ’t Engeltje 
gevestigd zat aan de Schoolstraat in Molenschot.  

Later is ook de lunchroom de Tussenstop geopend. Stichting Het 
Tussenstation biedt mensen met een beperking en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid arbeidsmatige dagbesteding 
te volgen op een van hun locaties.  

Als eerste is het cafetaria geopend en vanaf die dag tot aan het einde van 
het jaar zijn ze gestart met een frietje “OP Den Alp”. Voor elk verkocht 
frietje gaat er €1,25 naar onze stichting. De opbrengst van deze actie heeft 
Fred onlangs in ontvangst mogen nemen uit handen van Liesbeth Koenen-
Rakhorst. Stichting het Tussenstation hartelijk dank voor dit geweldige 
initiatief en de daarbij behorende donatie van maar liefst €230,-.       Verwendag 2022 
De voorbereidingen voor de 9e editie van verwendag zijn in volle gang en 
de uitnodigingen gaan elk moment de deur uit. Voor de start- en eind 
locatie zijn we wederom te gast bij de Jacobushoeve. Er is weer een mooie 
route uitgestippeld en we hebben als verrassing een verdraaid leuke 
locatie gevonden waar we tevens zullen lunchen met z’n allen. Bijzonder 
dit jaar is de “Motortoertocht voor het Goede Doel” , die een week na 
onze verwendag plaatsvindt op zondag 18-9.  In het begin van het bestaan 
van de stichting hebben we samen de verwendag met oldtimers en 
motortoertocht georganiseerd. Na een paar edities zijn we beiden onze 
eigen weg gegaan. Nu heeft het bestuur van de motortoertocht besloten 
om de opbrengst van dit jaar aan ons te doneren voor de verwendag in 
het kader van ons 10 jarig bestaan op 5-12-2022. Wat een geweldige geste 
en alvast hartelijk dank hiervoor. We zullen zelf tijdens de Motortoertocht 
aanwezig zijn om de motorrijders te informeren over onze stichting, zodat 
ze ook weten waar ze voor rijden. 


