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Beste mensen, 
 
Het is al weer enige tijd geleden dat u iets van ons 
heeft gehoord, ook vanwege de vakantietijd. Wij 
hopen dat u ondanks de beperkende maatregelen 
in verband met het Coronavirus toch een goede 
periode achter de rug heeft gehad. De 
vakantieperiode is voorbij en het wijkcentrum de 
Brem is weer open. We kunnen met onze 
activiteiten enigszins aan de slag. Het virus is 
helaas nog niet verdwenen. Daarom zullen wij 
bedachtzaam en voorzichtig weer met de 
activiteiten starten, rekening houdend met ieders 
gezondheid.  

Wij vragen u om bij verkoudheids-
klachten zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 

verhoging tot 38 graden of koorts 
thuis te blijven en een afspraak te maken voor een 
coronatest of om contact op te nemen met uw 
huisarts.   
 
 

Contributie 
In de afgelopen periode hebben we vanwege het  

Coronavirus niets kunnen organiseren. Zoals 

hierboven aangekondigd, zullen we in het 

komende halfjaar langzaam weer opstarten. Het 

bestuur heeft daarom besloten om de contributie 

voor dit jaar te halveren. Dit houdt in dat degenen 

die al hebben betaald het recht hebben om de 

helft terug te krijgen. Uw wens kunt u kenbaar 

maken aan onze 

penningmeester. Van 

degenen die nog moeten 

betalen, ontvangen we 

graag € 5,-- per persoon. 

 

 

Kienen 
Velen hebben uitgekeken naar 

het moment dat Kienen 

weer van start gaat. Welnu, 

we hebben goed nieuws. 

Het Kienen gaat weer vanaf 

1 september wekelijks 

beginnen. Om besmetting te voorkomen, zal het 

Kienen coronaproof worden georganiseerd. 

Vanwege de anderhalve meterafstand tussen 

elkaar zal het Kienen in de grote zaal worden 

georganiseerd. Heeft u verkoudheidsklachten, blijf 

dan thuis. Zie de introductie van deze nieuwsbrief. 
 

Bewegen op de 
woensdagochtend 
In overleg met de trainer Jaap 
Flieger is besloten om het 
gymmen weer vanaf 2 september 
op te starten. Jaap zal tijdens zijn 
oefeningen de afstanden tussen de deelneemsters 
goed bewaken. Gelukkig biedt de grote zaal daar 
de mogelijkheid toe. Zoals al eerder met de 
gymleden is besproken, is de contributie verhoogd 
naar € 10,-- per maand. We stellen het heel erg op 
prijs, als u uw bijdrage wilt overmaken op onze 
bankrekening. 
Het is gezellig om met elkaar te gymmen en elkaar 

weer te zien. Maar ook hierbij geldt: bij 

verkoudheidsklachten thuisblijven. 

 

Fietsen op donderdag 8 oktober 2020 
Omdat er in juni voor de 

fietstocht te weinig animo 

was, doet het bestuur nu 

opnieuw een poging om de 

fietstocht te laten doorgaan. 

We gaan ervan uit dat het 

weer ons goed gezind is en wij 

samen al fietsend erop uit 
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kunnen.  Niet te lang maar lang genoeg om een 

mooie tocht te maken. We fietsen in een laag 

tempo, zodat het voor een ieder haalbaar is. Niet 

haantje de voorste maar de langzaamste bepaalt 

het tempo. Ja weer die 

anderhalve meter 

afstand. We zullen ons 

hier zeker aan houden. 

Het is dezelfde route als 

die voor juni was gepland. Voor een versnapering 

onder weg wordt gezorgd. We vertrekken om 

10.00 uur vanaf het wijkcentrum De Brem. Bij  

Herberg de Brabantse Kluis, Kloosterdreef 8  

in AARLE-RIXTEL houden we een grote stop.  

We proberen rond 14.00 uur weer terug te zijn. 

Heeft u er zin in, meld u dan telefonisch aan bij 

Bas Bottenheft. Hij is te bereiken onder 06- 

11055124, na 16.00 uur.  We horen uiterlijk 5 

oktober aanstaande of u wilt meedoen. De kosten 

zijn € 3,00 per persoon. We hopen dat er 

voldoende aanmeldingen binnenkomen en dat de 

fietstocht kan doorgaan. Zien we u op 8 oktober 

met de fiets? 

 

Kaarten en kegelen 
Helaas helaas het kaarten en 
kegelen zal dit jaar niet meer 
plaatsvinden in verband met het  
Coronavirus. Laten we hopen dat 
de tijden ten goede keren en wij 

volgend jaar zeker weer kunnen kaarten en 
kegelen. Natuurlijk krijgt u uw deelnamekosten 
terug.  Onze penningmeester, Bas, zal hiervoor 
zorgen. 
 

Country Line dancing 
Het country line dancing 

onder leiding van Hans 

Boelens gaat in september 

weer van start.  

 

Kerst Inn 

 
Het is moeilijk te voorspellen wat de 
komende tijd gaat brengen. Toch 

hebben we onze gedachten laten 
gaan hoe we de Kerst Inn Coronaproof zou 
kunnen inrichten.  
 

Koersballen 
Het plan is om in januari 
2021 op de 
donderdagmiddag te 
starten met 
koersballen. Het is 
dan wel van belang 
dat hiervoor voldoende 
animo is. Dus als u op de 
donderdagmiddag tijd en zin heeft om een 
spelletje koersballen te spelen, meld u dan aan bij 
ons secretariaat via de mail 
secretariaat@stichtingsro.nl of bel 06 28290651 
 
 

Hoe zat het ook al weer 

 Contributie is voor dit jaar 

€ 5,-- overmaken op NL50 

INGB 0009  6322 87 van 

Stichting Samen Rijpelberg 

Omarmen, onder vermelding 

van Contributie 

 Bewegen voor ouderen 
€ 10,-- per maand overmaken op NL50 INGB 

0009 6322 87 van Stichting Samen Rijpelberg 

Omarmen, onder vermelding van Gymmen 

 Fietsen op 8 oktober, aanmelden bij Bas 

Bottenheft: telefoonnummer 06-11055124, na 

16.00 uur. Kosten zijn € 3,--, s.v.p. overmaken 

op NL50 INGB 0009 6322 87 van Stichting 

Samen Rijpelberg Omarmen, onder 

vermelding van Fietsen 

 Koersballen, bij het secretariaat aangeven 

als u interesse heeft: 

secretariaat@stichtingsro.nl of bel 06 

28290651. 

 

 

Adres: 

Stichting SRO (Samen Rijpelberg Omarmen) 

Rijpelplein 1, 

5709 BT Helmond 

Telefoon: mobiel 06 28290651 

Contact: contact@stichtingsro.nl 

Financieel: penningmeester@stichtingsro.nl 

Correspondentie: secretariaat@stichtingsro.nl 
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