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   Nieuwsbrief Rijpelberg  :  Krek Wa’k Suuk 1 

Beste wijkbewoners,  
Het is één van de taken van de Belangengroep 
Rijpelberg om minimaal eens per jaar haar plannen 
voor het komende jaar/de komende jaren aan de 
wijk in een speciaal hiervoor te houden 
Wijkvergadering te ontvouwen en toe te lichten. 
Graag leggen wij ons Wijk Actie Plan 2017-2018 aan 
u voor en horen hierover uw mening.  
U bent van harte welkom: 
DAG        :  Woensdag 
DATUM  :  22 februari 2017 
TIJD         :  20:15 
LOCATIE :  “De Torelaar” Groningenhof 4                                  
                      tegenover de kerk. 
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Belangengroep Rijpelberg  
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www.belangengroeprijpelberg.nl 
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Twitter          : @wrijpelberg 

 
 

R-Dance 
Helaas zijn er ook in Rijpelberg organisaties die uit 
gebrek aan vrijwilligers soms hun activiteiten moeten 
staken. Dat is ook het geval voor de dansclub van R-
Dance. De huidige leidster gaat verhuizen en kan 
daarom niet langer training en optredens voor de 
jonge dames in haar club verzorgen. Haar moeder en 
trainingspartner wil erg graag doorgaan met de 
kinderen, de (dans)techniek en alles wat er rondom  
R- Dance verder nodig is. Wie o wie helpt deze 
kinderen verder, wil wekelijks met hen aan het dansen  
gaan en eens in de zoveel tijd hen helpen bij 
demonstraties en optredens.  
Melden graag op ons e-mailadres             
info@belangengroeprijpelberg.nl 
  

 WIJKVERGADERING! 
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Wijkhuis de Brem is niet alleen ons geografische hart van de wijk. 
Veelmeer moet het wijkhuis ook weer het sociaal-maatschappelijke 
hart van de wijk worden. Dit is al sinds het aantreden van deze 
wijkraad één van de speerpunten. Op dit moment zijn wij druk 
doende om een goede basis te vormen waarop het wijkhuis deze 
functie kan heroveren. Één van de uitgangspunten daarbij is dat het 
wijkhuis dichter bij de wijk zelf komt te staan. Wijkbewoners moeten 
zelf meer inspraak gaan krijgen in onder andere programmering, waar 
mogelijk openingstijden, bezetting en aanbod, maar ook meewerken 
aan beheer, onderhoud en uitstraling.  

Carnaval in de Brem 

D’n BREM gi van de REM! 
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Nieuws uit de groepen 

Evenementen  
Februari          

in de           
BREM 

 Kindercarnaval WVR 

 Brabantse Carnaval 

 Braziliaanse 
Carnaval 

 Politiek Café 
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Bij een nieuwe start horen ook “nieuwe” oude activiteiten. Zo keert 
deze maand het carnaval weer terug in de Brem. Onder de 
gevleugelde leiding van onze 2 beheerders, alle vrijwilligers en de 
leden van Wijkvereniging Rijpelberg WVR komen er op  

Zaterdag 25 Februari en  

Maandag 27 Februari respectievelijk een heuse   

en een                                                                                       

  

Vanaf 19:00 tot 01:00 is iedereen welkom aan het Rijpelplein 1. 

Alle consumpties zijn dan slechts EUR.1,50. 

Daarnaast biedt de Wijkvereniging op maandagmiddag 27 februari 
een speciaal kindercarnaval aan van 13:00 uur tot 16:00.  Alle 
kinderen uit Rijpelberg zijn met hun vriendjes en vriendinnetjes van 
harte welkom. Onder leiding van gezelligheids - DJ Frits kan er gehost, 
gedanst, gesprongen en gezongen worden. Verder is er nog een 
verkleedwedstrijd. Aan de speciale kinderbar geldt een eenheidsprijs 
van 50 cent voor chips, ranja, popcorn en grabbelen uit de ton.                       

                                                   



  
 

  
   

Politiek Café 
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In week 7 staat de Brem volop in het teken van de politiek. In het 
Praatcafé geven diverse partijen hun visie op de politieke toekomst van 
en in ons land.  In een dialoog met lokale namen uit de diverse grote 
partijen kunnen bezoekers vragen stellen en zich zo een beeld vormen 
van hoe het politieke landschap er onder hun regering er uit zou kunnen 
zien. Politiek geïnteresseerden en zij die dat graag willen worden zijn van 
harte welkom op 13, 14, 15, 16 en 17 februari. Telkens van19:00 tot 21:00 
uur. In een zelfde volgorde zullen VVD – SP- PvdA, D66 en Groenlinks acte 
de présence geven en u graag meenemen in hun visie over Nederland in 
de komende 4 jaar. 

D’n BREM gi van de REM! 
 



 
 
 
 

Met ingang van dit jaar heeft ons bestuurslid Twan Sens de 
Belangengroep Rijpelberg verlaten. De erg drukke 
werkzaamheden op het werk en het lidmaatschap van het 
burgeriniatief “Stadsverwarming hebben hem er toe 
gedwongen keuzes te maken. Twan heeft er dan ook voor 
gekozen om niet langer lid te zijn van de  Belangengroep 
Rijpelberg. Twan, wij danken jou voor alle inbreng en 
vertrouwen erop ook in de toekomst van jouw wijsheid en 
kennis gebruik te maken.                                                                                 
Het team Belangenggroep Rijpelberg 

  

Vertrek Bestuurslid Twan Sens 

Belangengroep 
Rijpelberg 

p/a Rijpelplein 1 
5709 BT HELMOND  

E-mail: 
Info@belangengroeprijpel

berg.nl 
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Geniet u ook van deze nieuwsbrief? Laat 
dat dan ook uw buren en kennissen weten. 

 Wanneer zij hun e-mail bij ons bekend 
maken info@belangengroeprijpelberg.nl 
nemen wij deze op in onze verzendlijst.  

Liever geen “Krek Wa’k Suuk” meer 
ontvangen? 

U kunt zich afmelden eveneens op 
info@belangengroeprijpelberg.nl 

 

 

 
 

Nieuw Bestuurslid Frank Vliegenberg 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Frank Vliegenberg, Rijpelberger sinds 1980 en 
ooggetuige van de ontwikkeling van de wijk vanaf het eerste 
deelplan tot de uitgestrekte, groene wijk van nu. Na een 
drukke en fijne loopbaan in het onderwijs heb ik nu de 
gelegenheid om mijn tijd op een andere wijze te besteden. 
Sinds het begin van 2017 ben ik bestuurslid van de 
Belangengroep Rijpelberg. Verder houd ik me ook behoorlijk 
intensief bezig met de maatschappelijke begeleiding van 
statushouders (dat zijn vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning). Het op een prettige manier ondersteunen 
en begeleiden van mensen die niet op eigen kracht de weg 
kunnen vinden in onze ingewikkelde samenleving vol regels en 
voorwaarden – maar gelukkig ook rechten – vind ik voor 
mezelf een mooie uitdaging. Ik hoop met mijn 
bestuurslidmaatschap een positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan een nog betere, fijnere Rijpelberg! 

mailto:Info@belangengroeprijpelberg.nl
mailto:Info@belangengroeprijpelberg.nl
http://www.belangengroeprijpelberg.nl/
mailto:maken%20info@belangengroeprijpelberg.nl
mailto:info@belangengroeprijpelberg.nl

