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Stichting SRO 

Op 20 juni jl. heeft het 

bestuur de oprichtingsakte 

bij de notaris ondertekend. 

Stichting “Samen Rijpelberg 

Omarmen” is nu eindelijk 

een feit. Onze penning-

meester heeft een dag 

eerder getekend. 

Nu wij officieel een stichting 
zijn en deze ook ingeschre-
ven staat bij de KvK, kan de 
penningmeester een bank-
rekening voor SRO openen. 
Het KvK-nummer en het 
bankrekeningnummer zult u 
in vervolg in de correspon-
dentie tegenkomen. 

Facebook SRO 
Volg ons op facebook: 

https://www.facebook.com/Sti
chtingSRO/?ref=bookmarks 

Bezoek Museum 

Helmond 
Het bezoek aan het 

Museum Helmond op 

vrijdag 7 juni jl. verliep in 

een gezellige sfeer. De 

tentoonstellingen werden 

verschillend ervaren. Het 

gezelschap heeft zeker 

genoten van het bezoek aan 

het kasteel. Ze hebben 

vanwege de tijd, niet alles 

kunnen zien. Dus is het een 

tweede bezoek waard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitstap naar Limburg 
met de bus 
Voor de busreis hebben zich 
aanvankelijk eenendertig 
leden aangemeld. Om 
legitieme redenen heeft te 
elfder ure een aantal zich 
afgemeld. We gingen uitein-
delijk met zevenentwintig 
leden op weg naar 
Simpelveld. 
Daar aangekomen stapten 
we in de stoomtrein naar 
Schin op Geul. De trein 
maakte een noodstop 
omdat er een boom op het 
spoor lag. Nadat het 

personeel de boom 
verwijderd had, ging de 
tocht weer verder. In de 
trein werden we getrakteerd 
op koffie en heerlijke cake 
en konden we genieten van 
het prachtige heuvelland-
schap. Vervolgens bracht de 

touringcar ons naar de Abdij 
Rolduc in Kerkrade, waar 
een uitgebreide lunch klaar 
stond met onder andere 
belegde broodjes en echte 
Limburgse vlaai. Na de lunch 
bezochten we met een gids 

 

Nummer 4, juli 2019 

Nieuwsbrief 

Zomerstop  
Beste leden, het bestuur 
wenst u allen een hele mooie 
zomer (vakantie) met heerlijk 
weer.  
Mochten er in uw hoofd nog 
leuke activiteiten omhoog 
borrelen, laat het ons dan 
weten. Wie weet kunnen we 
dit realiseren. 

Half augustus hopen wij u 
weer te mogen ontmoeten 
tijdens onze reguliere 
activiteiten. 
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de Abdijkerk, de crypte, 
bibliotheek en abtshuis. 
Hierna konden we nog even 
genieten van de tuin waarna 
we op de terugweg via 
Brunssum en stukje 
Duitsland weer naar 
Helmond reden. Het was 
een warme maar vooral een 
leuke dag.  Voor een 
impressie van de dagtocht 
kijk naar onze foto’s!  Deze 
zijn in een bijlage bij de 
Nieuwsbrief weergegeven. 
Het bestuur van SRO hoopt 
dat er volgend jaar weer veel 
leden mee zullen gaan naar 
uiteraard een andere 
bestemming.  

 
Zomer kienen 
Tijdens de LEV-
zomerweken wordt 
er op 2 juli een 
kien-middag georganiseerd, 
dit in samenwerking met 
Stichting SRO. Wilt u ook de 
zomer vieren met een 
gezellig clubje? Doe dan mee 
op dinsdag 2 juli a.s. in de 
Brem. 
De zaal is geopend vanaf 
13:30. Het duurt tot 
ongeveer 16:15. 
De prijzenpot is wat 
uitgebreider.  De kosten 
blijven hetzelfde; € 5,00 voor 
een hele en € 2,50 voor een 
halve kaart. Zorg zelf voor 
fiches. 

Museum BusPlus 
Voor de Museum BusPlus 
zijn uitnodigingen gemaakt 
en verstuurd, hetzij via de 
mail hetzij via de post. De 
aanmeldingsformulieren zijn 
aan de uitnodigingen ge-
hecht. Extra aanmeldings-
formulieren liggen in de 
formulierenkast bij de lift in 
het wijkcentrum De Brem.  
De reis gaat op woensdag, 
25 september a.s. naar het 
Nederlands Openluchtmu-
seum. 
Het programma is in principe 
als volgt. 
09:00 Aankomst 

opstapplaats: station 
Brouwhuis Deltaweg, 
5909 AC Helmond 

09:30 Vertrek opstapplaats 
11:00 Aankomst 

Nederlands 
Openluchtmuseum 

11:30 Koffie 
12:00 Rondleiding 
13:15 Lunch 
14:15 Gelegenheid tot 

zelfstandig 
rondkijken 

14:45 Vertrek uit 
Nederlands 
Openluchtmuseum 

15:15 Vertrek bus 
16:45 Aankomst 

opstapplaats 
Er kunnen minimaal 30 en 
maximaal 40 passagiers 
mee. Dus: WIE HET EERST 

KOMT, HET EERST MAALT. 
Sluitingsdatum van 
aanmelding is 1 september 
a.s. 
 
 

 
 
Kasteel van Helmond 

Omdat het 
eerste bezoek 
heel erg is be-
vallen en weinig 
tijd is over-

gebleven om het hele 
kasteel goed te bezoeken, is 
besloten om een tweede 
bezoek te organiseren. 
Datum en tijd zullen bijtijds 
aan u bekend worden 
gemaakt. Volg daarom onze 
nieuwsberichten.  

 

Kaarten en kegelen 
In oktober wordt weer een 
evenement “Kaarten en 
kegelen” georganiseerd in 
de Bosparel Bakel. We 
houden u op de hoogte. 
  

Kerst Inn 
Op 20 december 2019 is er 
weer een Kerst Inn. Wordt 
vervolgd … 
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