KLAVERTJESDAG IN DE LAVERIJE
ZATERDAG 16 APRIL VAN 10:00-16:00 UUR
Albert Heijn Rijen start een nieuwe actie om instellingen, stichtingen en verenigingen te steunen. Zaterdag 16 april
van 10:00-16:00 uur organiseren alle deelnemers een speciale dag in de Laverije om u hier meer over te vertellen. Al
jaren organiseert AH Rijen in de maand september de ‘Zetjes-actie’. Deze spaaractie is afgelopen jaren uitgegroeid
tot een begrip in onze gemeente! De interesse is inmiddels zó groot, dat we afgelopen jaar te veel clubs niet konden
laten deelnemen. Dat vinden we heel jammer. Daarom organiseren we een tweede jaarlijkse actie: de ‘Klavertjesactie’, speciaal voor instellingen, stichtingen en verenigingen die zich sociaal inzetten voor de gemeenschap van
Gilze en Rijen.
STICHTING DE GROBBEBOLLEN

LEERGELD GILZE-RIJEN
Alle kinderen tellen mee!

Gilze en Rijen

Gezellige soos voor mensen met een verstandelijke beperking.

€ Activiteiten voor kinderen op en na school.
www.leergeldwbo.nl

LOKAAL STEUNPUNT MANTELZORG GILZE EN RIJEN

€ Ons 50 jaar bestaan vieren met onze trouwe leden.
degrobbebollen@hotmail.com

SPEEL-O-THEEK ’T TREINTJE

Wij ontzorgen de mantelzorgers.

Iedereen kan zich ontwikkelen met speelgoed!

€ Activiteiten voor mantelzorgers.
www.mantelzorggilzerijen.nl

STICHTING OP DEN ALPE RIJEN

€ Nieuw duurzaam speelgoed aanschaffen.
www.speelotheektreintje.nl

DE ZONNEBLOEM RIJEN-MOLENSCHOT

Wij staan naast mensen met kanker.

Wij verrijken het leven van mensen met
een lichamelijke beperking.

€ Realiseren van persoonlijke wensen van mensen met kanker.
www.opdenalperijen.nl

DAGBESTEDING ABEL

€ Leuke activiteit aanbieden aan onze deelnemers.
www.zonnebloem.nl/rijen-molenschot

VOEDSELBANK GILZE EN RIJEN
Gratis voedsel verstrekken aan de armste mensen
in de gemeente Gilze en Rijen.

Dagbesteding voor thuiswonende senioren in huiselijke sfeer.
€ Een leuk uitje in de zomervakantie voor onze cliënten. 		
		
www.dagbestedingabel.nl

€ Met het verkregen bedrag kopen wij levensmiddelen.
www.voedselbankgilzerijen.nl

A.C.V DE KIEKENDIEVEN

STICHTING RIJENS HART

Carnavalsvereniging met militairen en burgers met een groot
hart voor mensen met een beperking.

Meer mensen leren reanimeren en de AED te gebruiken.
€ Reanimatie/AED cursus op nog meer plekken aanbieden.
www.stichtingrijenshart.nl

€ Een mooi carnavalsfeest in 2023 voor 1200 bezoekers
met een beperking.
kiekendieven@gmail.com

DAGACTIVITEIT VOORMEKAAR!

EHBO HULTEN

Dagactiviteit gerund door vrijwilligers voor mensen die moeite
hebben om deel te nemen aan activiteiten bij verenigingen.

Wij ondersteunen de veiligheid in buitengebied
en bij evenementen.

€ Een uitstapje voor onze gasten en ons 5 jarig bestaan vieren!
www.sv-rijen.nl/activiteiten

STICHTING DE WEGGEEFHOEK GILZE & RIJEN

€ Een goed gevulde materialenkast.
www.ehbohulten.nl

VIPVOORELKAAR

Wij zamelen lokaal goederen en verstrekken deze gratis
aan gezinnen.
€ Een heerlijk dagje weg naar een pretpark met de kinderen
van onze gezinnen.
www.weggeefhoekrijen.nl

Dé schakel tussen hulpvragers, vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties.
€ Gratis fietslessen voor nieuwe inwoner,s zodat zij veilig naar
school en werk leren fietsen.
www.vipvoorelkaar.nl

KLAVERTJESACTIE 2022
De spaaractie loopt van 16-4-2022 t/m 29-5-2022.
Bij iedere € 10.- aan boodschappen ontvang je een klavertje.

In Gilze & Rijen sta je er nooit alleen voor!

