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Van de voorzitter ……… 
 

Lieve mensen, 

Hier is de eerste brief van 

2020. Weer een jaar voorbij en wat voor 

één!! Nieuwe activiteiten georganiseerd. 

Oude vaste activiteiten gecontinueerd. Wij 

zijn tweemaal gaan kaarten en kegelen, 

hebben een fietstocht gemaakt, het 

Helmonds museum bezocht, met de Museum 

BusPlus weggeweest, een mooie dagtocht 

gemaakt naar Zuid-Limburg en uiteraard 

onze Kerst Inn beleefd.  

De eerste contacten met Nina & Nina 

(optreden tijdens de Kerst Inn van 2018) 

worden alweer gelegd.  

En ook dit jaar willen wij weer allerlei 

activiteiten ontplooien. Heeft u suggesties, 

laat het ons dan weten. Ook voor 

activiteiten, die we wekelijks zouden kunnen 

doen, houden we ons graag aanbevolen. Als 

er activiteiten zijn, waarbij u een probleem 

heeft met vervoer, laat het ons weten. We 

zullen dan gaan bekijken of wij u hierbij 

kunnen helpen. 

Voor hen die de contributie nog niet hebben 

overgemaakt, het verzoek om dit graag zo 

spoedig mogelijk te doen. Zo kunnen we de 

bedragen voor de activiteiten zo laag 

mogelijk houden.  

Tot slot wens ik u allen, ook namens het 

bestuur, een heel mooi en vooral gezond jaar 

toe. 

 

 

Nieuw initiatief: KOERSBALLEN 
Naast onze wekelijkse vaste activiteiten, is 

het de bedoeling om een nieuwe op te 

starten, namelijk Koersballen. Dit kan alleen 

daadwerkelijk van start gaan, als er 

voldoende aanmeldingen zijn.   

Heeft u zin om 

hieraan te willen 

meedoen, geef 

dan uw naam en 

telefoonnummer 

op een briefje af bij 

de bar van het 

wijkhuis De Brem. Wij zullen u vervolgens 

doorgeven of het doorgaat.  

 

Kienen 
Een van onze wekelijkse vaste activiteiten is 

Kienen. We spelen elke dinsdagmiddag van 

14.00 uur tot 16.15 uur in het wijkhuis De 

Brem. Een hele Kienkaart 

is € 5,-- en een halve 

Kienkaart is € 2,50. 

Bijna alle prijzen, die te 

winnen zijn, bestaan uit 

levensmiddelen waaronder tweemaal een 

gevulde boodschappentas. 

Heeft u zin om even er tussen uit te zijn, 

kom en doe gezellig mee! Zorg dan wel dat u 

om 13.30 uur in De Brem aanwezig bent.   
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Gymnastiek voor 50-plussers 
Gezond bewegen voor 50-plussers vindt 

iedere woensdagochtend plaats van 9.00 tot 

10.00 uur in het wijkhuis De Brem. Van 10.00 

tot 10.30 uur is er gezamenlijk koffie drinken. 

Deelnamekosten zijn € 7,00 per maand. Het 

is een gezellige groep, die door Jaap wordt 

getraind. Hij houdt rekening met al zijn 

deelnemers en past zijn trainingsprogramma 

aan op ieder deelnemer; wat zij mogen en 

kunnen doen. Dat het een gezellige groep is, 

blijkt wel uit het feit dat er nauwelijks verloop 

is. Natuurlijk is er nog plaats voor 

nieuwkomers. Kom gerust langs en als u het 

bevalt, sluit dan bij hen aan. U zult hartelijk 

worden ontvangen. 

 

Komende activiteiten 1e helft 2020 

 
 Kaarten en 

kegelen, in 

maart  

 

 

 Fietstocht, in april   

  

 

 Dagtocht, eind mei 

of eind juni  

 

 

 Barbecueën, in de 

zomer, in augustus 

 

Velen van u hebben vorig jaar meegedaan 

aan onze activiteiten en te kennen gegeven 

weer mee te willen doen.  

U zult tijdig worden geïnformeerd over ieder 

hiervoor genoemde activiteit: wanneer het 

exact plaatsvindt en op welke manier u zich 

kunt aanmelden.  

Houdt de website (stichtingsro.nl), facebook 

(https://www.facebook.com/StichtingSRO/) en 

de nieuwsbrief in de gaten. 

 

 

Een vraagje betreft 

de nieuwsbrief 
Graag willen wij van u 

weten of u een e-

mailadres heeft. Zo ja, 

dan is onze volgende 

vraag of wij u de 

nieuwsbrief via uw e-mailadres kunnen 

toezenden. 

Aangezien wij niet een groot gevulde beurs 

hebben en het geld dat wij nu hebben 

optimaal willen gebruiken voor het 

organiseren van activiteiten, willen wij onder 

meer op de verspreiding en de kosten van 

papier bezuinigen. 

 

 

Contactadres 
Stichting Samen Rijpelberg Omarmen (SRO) 

Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond 

Telefoon: 06 28290651 

voorzitter@stichtingsro.nl 

penningmeester@stichtingsro.nl 

secretariaat@stichtingsro.nl  

 

Social media: 

website: stichtingsro.nl 

facebook: 
https://www.facebook.com/StichtingSRO/ 
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