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SRO  
Het bestuur heeft na lang be-

raad, besloten om de afkorting 

SRO een andere naam te geven. 

De afkorting SRO staat in het 

vervolg voor Stichting Rijpel-

berg Omarmen. En zo zal het 

notarieel worden vastgelegd. 

Verwachting is dat de stichting 

na de zomervakantie is gereali-

seerd. 

Even wat rechtzetten 
In het aanmeldingsformulier 

voor de bustocht naar Limburg 

zijn per abuis verschillende 

data vermeld. De bustocht is 

gepland op woensdag 26 juni 

2019.  

 

Er is wat gewijzigd • • 

  
 

Helaas is ons bestuur met één 

man minder geworden:  

Richard van der Vliet. Hij is 

verhuisd naar Arnhem en zal 

daarom geen deel meer uit-

maken van ons bestuur. Ri-

chard heeft in de afgelopen 

jaren zich enorm ingezet voor 

de ouderen in de wijk. Wij 

hebben hem daarvoor be-

dankt en officieel op 17 mei 

jongstleden hem gedag ge-

zegd. Richard zal ons vanuit 

Arnhem blijven volgen. Ho-

pelijk zien we hem nog eens. 

 

 

Nummer 3, juni 2019 

Te verwachten …… 
❖ Museumbezoek Hel-

mond 7 juni 2019 

❖ Bustocht Limburgse 

Specialiteiten woensdag 

26 juni 2019 

❖ Museum Plus Bus 

woensdag 25 september 

2019 

Meer over deze activiteiten 

is te lezen op bladzijde 2. 

 Hoe was het? 

Fietstocht van 25 april jl. 
Het weer was ons goed 

gezind. De sfeer was ge-

slaagd. Er is in een rustig 

tempo gefietst, ongeveer 10 

km per uur. Alle deelnemers 

waren allemaal tevreden en 

vonden het voor herhaling 

vatbaar.  Hopelijk sluiten er 

meer aan bij onze volgende 

fietstocht. 

Facebook SRO 
Kijk op onze facebook om 

ons te volgen en bij te blij-

ven: https://www.face-

book.com/SRORijpelberg 
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Van harte welkom

 
• • • 

• Helpende handjes 

Wilt u ons helpen bij het or-

ganiseren of hand-en- span-

diensten verrichten bij eve-

nementen? 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 ge-

bied van deelname aan acti-

viteiten en evenementen. 

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 

 

Bustocht op 

woensdag 26 juni 

2019 

De bustocht Limburgse Specia-

liteiten van Twin Tours is naar 

Schin op Geul, de 12e-eeuwse 

abdij van Rolduc, waar we aan 

een heerlijke Limburgse koffie-

tafel kunnen aanschuiven. 

Daarna brengen we een be-

zoek aan het klooster. We ver-

trekken om 9.00 uur en zijn 

rond 18.00 uur weer thuis. 

Voor leden kost het € 55,-- per 

persoon en voor niet leden € 

62,50. Bij voldoende deelne-

mers kan de prijs zakken. De 

aanmeldingsformulieren lig-

gen in de formulierenkast 

naast de lift in het wijkcen-

trum De Brem. Het is een 

schitterende tocht, inclusief 

een stoomtreintocht. Gaat u 

mee? Meld u zich dan zo gauw 

mogelijk aan. 

 

Museumbezoek op 

vrijdag 7 juni 2019 

Dit museumbezoek aan het 

Museum Helmond is in groeps-

verband. De tentoonstelling Re-

turning the gaze van Karin 

Hanssen, de tentoonstelling It’s 

all for the money en Heksenjacht 

in Peelland, in het Kasteel, zijn 

daar alle te bezichtigen. We 

ontmoeten elkaar voor de in-

gang van het Museum van Hel-

mond om 13.30 uur. Het adres 

is: Frans Joseph van Thielpark 

7, 5707 BX Helmond. Toegang 

is gratis. U ontvangt van ons 

een vrijkaartje. Het is ook mo-

gelijk om een introducé mee te 

nemen, die ook een vrijkaartje 

ontvangt. 

 

Hoe was het?(vervolg) 

Kaarten en kegel 16 mei jl. 

Door privéomstandigheden is 

de nieuwsverspreiding wat 

vertraagd. Onze excuses daar-

voor. 

In de Bosparel was het in het 

begin wat frisjes. Maar al gauw 

steeg de temperatuur bij het fa-

natiek kegelen. De kaarters 

hadden het wat langer koud. 

Het kopje soep deed ons allen 

goed. De sfeer bij zowel de ke-

gelaars als kaarters was gezel-

lig en er is volop gelachen. De 

winnaars werden tot slot be-

loond met nuttige en leuke 

prijzen. 

Museum Plus Bus op 

25 september 2019 

We gaan naar het Nederlands 

Openluchtmuseum. De aanmel-

dingsformulieren komen zo 

spoedig in de formulierenkast te 

liggen, uiterlijk half juni. De kos-

ten zijn € 12,50 p.p. 


