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Een nieuwe start  
 

Het bestuur wenst u een 

gezond, mooi en een gezellig 

2019, waarin wij elkaar vaak 

op een plezierige mogen 

uitmoeten. 

Terugblik op de Kerst-

Inn 
 

Er zijn voornamelijk positieve 

reacties binnengekomen op de 

Kerst Inn. Het warme buffet, 

verzorgd door Jomofood, was 

overheerlijk. Het optreden 

van Nina & 

Nina was 

een succes. 

Het leidde 

er zelf toe 

dat er 

beentjes van de vloer gingen 

en toch wat gedanst werd. En 

de loterij was spannend en 

ging met humor gepaard. Er 

was één gelukkige die 

eigenlijk vanwege haar 

winnende loten een 

boodschappenwagentje nodig 

had.  

De Kerst Inn heeft zelfs vijf 

nieuwe leden opgeleverd. Het 

ledental is hiermee en met de 

inmiddels binnen-gekomen 

drie nieuwe aanmeldingen 

gestegen naar 49. Dus een 

goed begin! 

  

Nieuwsbrief SRO 
       

 

Even voorstellen 

• • •  

SRO start met een nieuw 

bestuur.  

De voorzitter Folker Vink is 

voor de meeste van u een oud 

bekende.  

Het secretariaat wordt 

verzorgd door Tineke 

Wijnberg. Zij is vaak te vinden 

in de Brem bij het 

Leercentrum “Voor Elkaar” en 

helpt bij diverse activiteiten 

met de communicatie.  

Bas Bottenheft is de 

penningmeester. Sommigen 

onder u hebben hem al 

ontmoet bij het Kienen. Hij 

organiseert dit met veel animo 

en enthousiasme.  

Wie kent hem niet, onze 

Richard van der Vliet. Hij is 

weer terug van weggeweest 

en wil met alle liefde de 

vereniging op een plezierige 

manier laten voortbestaan.  

Dit geldt overigens ook voor 

de overige bestuursleden. 

Contactadres: Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond 

e-mailadres: secretariaatSRO@gmail.com 

mobiel: 06 28290651 
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Te verwachten ….. 
 
Het bestuur heeft zich in de 

laatste vergadering gebogen 

over welke evenementen 

kunnen worden 

georganiseerd.  

 

• Zo zal er dit jaar tweemaal 

een kaart- en kegelmiddag 

worden georganiseerd. 

• Ook een bustocht staat op 

het programma. Deze 

bustocht zal in de eerste 

helft van het jaar worden 

gemaakt. 

 
• Fietstocht in het voorjaar 

met een lekker 

lentezonnetje is niet 

verkeerd en met een 

redelijke afstand, die voor 

eenieder te fietsen is. 

• De Kerst Inn is niet meer 

weg te denken en zal dus 

ook dit jaar plaatsvinden. 

De datum is al bekend: 20 

december 2019. 

Wij houden u op de hoogte 

via de komende 

Nieuwsbrieven.  Dus houd 

het in de gaten! 

 

Dinsdagmiddag niets 

te doen? 
En heeft u zin om iets 

gezelligs te 

doen, zoals 

Kienen? 

 

 

Kom dan naar het 

wijkcentrum De Brem. U kunt 

gezellig meedoen met het 

kienen met heel veel 

gevarieerde prijsjes, onder 

leiding van Bas Bottenheft. 

Dat alles voor een laag 

bedrag. Het begint om 13.30 

uur en is om 16.00 uur 

afgelopen.  

 

De volgende 

Nieuwsbrief 

 

Het is de bedoeling om de 

Nieuwsbrief met regelmaat en 

periodiek te laten verschijnen. 

Via deze nieuwsbrief houden 

wij u op de hoogte hoe ver wij 

met het organiseren van het 

een en ander zijn gekomen. 

 

Van harte welkom

 
• • • 

 

• Helpende handjes 

Wij zouden het heel fijn 

vinden als u zin en tijd 

heeft om te willen helpen 

bij het organiseren of 

hand-en- spandiensten te 

verrichten bij 

evenementen. 

Het is niet noodzakelijk 

om lid te zijn.  

Wij horen graag van u! 

 

• Wilt u lid worden van 

onze organisatie en bent u 

de veertig gepasseerd, 

schroom niet en meld u 

aan. U profiteert dan van 

allerlei kortingen op het 

gebied van deelname aan 

activiteiten en 

evenementen. 

Lidmaatschap is € 10,00 

per jaar. Het aanmeldings-

formulier ligt in de 

literatuurkast in het 

wijkcentrum De Brem. 

 

 

Gezelligheid 

kent geen tijd 


