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SRO een stichting  
 

We hebben het voor elkaar! 

Het ledenaantal is dusdanig 

gestegen, dat we een stichting 

mogen worden. De voorberei-

dingen met de notaris worden 

door onze voorzitter in gang 

gezet. Over de vorderingen 

houden wij graag u op de 

hoogte. 

Vaste activiteiten 

Even voorstellen • • •

 
 

Het is ons een genoegen om 

te kunnen meedelen, dat ons 

nieuw bestuur is uitgebreid 

met de komst van Maarten 

van Meelis. Hij gaat mee hel-

pen met het organiseren van 

evenementen.  En voor dege-

nen die is ontgaan, wie de 

overige leden zijn van het be-

stuur. Hier een geheugen-

steuntje. De voorzitter is Fol-

ker Vink, de secretaris is Ti-

neke Wijnberg, de penning-

meester is Bas Bottenheft en 

voor de meesten van jullie 

een oud bekende Richard 

van der Vliet. Met dit be-

stuur en uiteraard met de on-

misbare steun van alle vrij-

willigers hopen wij vele acti-

viteiten te kunnen organise-

ren. 
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Te verwachten …… 
 

 Fietstocht 25 april 

 Kaarten en kegelen  

16 mei 

 Bustocht eind juni 

 Museumbezoek Hel-

mond datum nog onbe-

kend 

 

Meer over deze activiteiten 

is te lezen op bladzijde 2. 
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Halverwege wordt er een 

pauze gehouden bij het Boe-

renhuis in Deurne voor een 

kop koffie, op eigen kos-ten. 

Om 12:30 uur zijn we weer 

terug bij de Brem. Daar 

wordt u een lunch aange-bo-

den door het bestuur.  

 

Wat wordt van u verwacht? 

Om het een en ander goed te 

kunnen voorbereiden is het 

wel van belang te weten wie 

er meegaan. Er is een aan-

meldingsformulier gemaakt, 

die bij de nieuws-brief 

wordt gevoegd en die u bij 

de balie in de Brem kunt af-

leveren. De formulieren lig-

gen ook in de formulieren-

kast bij de lift van de Brem. 

 

 Kaarten en kegelen 
Op donderdag 16 mei gaan we 

kaarten en kegelen in de Bospa-

rel van 14:00 – 16:00 uur. Inloop 

is vanaf 13:30 uur.  

 

Van harte welkom

 
• • • 

• Helpende handjes 

Wilt u ons  helpen bij het 

organiseren of hand-en- 

spandiensten verrichten bij 

evenementen? Dat zouden 

wij heel erg waarderen. 

Het is niet noodzakelijk om 

lid te zijn.  

Wij horen graag van u! 

 

• Lid worden  

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 evenemen-

ten. Lidmaatschap is  

€ 10,00 per jaar. Het aan-

meldingsformulier ligt in 

de literatuurkast in het 

wijkcentrum De Brem. 

 

 
 
Contactadres: Rijpelplein 1,  

5709 BT Helmond 

E-mail: secretariaatsro@gmail.com 

Mob.: 06 28290651 

 

Fietstocht op  

25 april 

 Hoe ziet ons fietsprogramma 

eruit?  

Om 10:00 uur is het vertrek 

vanaf het wijkcentrum De 

Brem, onder leiding van Ri-

chard van der Vliet.  

Halverwege wordt er een 

pauze gehouden bij het 

Boerenhuis in Deurne voor 

een kop koffie, op eigen 

kosten. Om 12:30 uur zijn 

we weer terug bij de Brem. 

Daar wordt u een lunch 

aangeboden door het be-

stuur.  

 
 

Wat wordt van u verwacht? 

Om het een en ander goed 

te kunnen voorbereiden is 

het wel van belang te weten 

wie er meegaan. Er is een 

aanmeldingsformulier ge-

maakt, die bij de nieuws-

brief wordt gevoegd en die 

u bij de balie in de Brem 

kunt afleveren. De formu-

lieren liggen ook in de for-

mulierenkast bij de lift van 

de Brem. 

Kaarten en kegelen 

Op donderdag 16 mei gaan we 

kaarten en kegelen in de Bospa-

rel van 14:00 tot 16:00 uur. Inloop 

is vanaf 13:30 uur.  

 
Kosten en aanmeldingsmogelijk-

heden worden tijdig aan u be-

kend gemaakt. 

Bustocht 

 

De bustocht is voor eind juni 

gepland. De organisatie is 

met Twintours in onderhan-

delingen over een interes-

sante busreis en die zo voor-

delig mogelijk is.  

Museumbezoek 

Er staat ook een bezoek aan 

het Museum Helmond op 

de rol. Er wordt gekeken of 

dit bezoek wel of niet in 

groepsverband moet wor-

den georganiseerd. De toe-

gang is in ieder geval gratis 

en het is ook mogelijk om 

een introducé mee te ne-

men. Ook hierover zal u tij-

dig worden geïnformeerd. 


