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Kalender
Door de huidig geldende coronamaatregelen vindt u in deze editie helaas
geen kalender. Houd de website en social
media in de gaten voor de meest recente
informatie rondom activiteiten in de wijk.
We hopen elkaar snel weer te ontmoeten!

Nutskast St Pieterspark
In 2018 kwam burgemeester Weterings
bij ons in de wijk kennis maken. Tijdens
een wandeling door de wijk maakte hij een
opmerking over de “lelijke” kast in zo’n
mooi park en dat hier mooie oplossingen
voor zijn. Bijna 3 jaar verder is de kast, in
plaats van een storend element, een mooie
blik op het verleden van wat toen nog het
Sint Pietersplein werd genoemd.
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Buurtparkje Hoefstraat

Wedstrijd muurschildering!
Je hebt het misschien al wel gezien. Aan het begin van de
Hoefstraat ontstaat een heus buurtparkje. Initiatiefneemster
Dorien Zonneveld is hier samen met een aantal wijkbewoners
gestart met het opruimen, schoffelen en aanbrengen van groen
op een verwaarloosd stukje gemeentegrond. De bedoeling
is nu dat het een mooi en bruikbaar openbaar parkje wordt
met een picknickzone, een bloemenpleintje, een open weide
en moestuintjes. Voor de buurt, door de buurt! Met inzet van
vrijwilligers en donaties zoals van GroenXtra begint het parkje
steeds meer vorm te krijgen. Wil jij ook meehelpen of denken?
Neem dan contact op via zonneveld.de@gmail.com of de
Facebookpagina van het park ‘Het Groesenpark’. Ook als je nog
planten of tuinmeubilair over hebt.
Wedstrijd Muurschildering
Graffitikunstenaar Mervyn van der Meij helpt door op de muur
naast het park een muurschildering te maken. Het ontwerp voor
deze muurschildering zou van jou kunnen zijn! Ontwerp een
muurschildering en stuur deze samen met jouw naam, leeftijd
en straatnaam voor 25 mei a.s. naar zonneveld.de@gmail.com
of via de Facebookpagina van het park. Je vindt hier ook meer
informatie over de wedstrijd en het park. De winnaar krijgt
persoonlijk bericht en wordt bekend gemaakt op Facebook.
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Bestuurslid gezocht!
Heb jij wat tijd over en
wil je meer betekenen
binnen jouw eigen wijk?
Wijkorganisatie De Ring
is op zoek naar een nieuw
bestuurslid.
Als bestuurslid zet je je
samen met je medebestuursleden in voor de
wijk Groeseind-Hoefstraat. Je hebt binnen het
team één of meerdere taken, waarbij we natuurlijk
kijken of we deze kunnen
laten aansluiten bij jouw
kwaliteiten.
We verwachten dat je
ongeveer 2 uur per week
kwijt bent aan jouw taken

Kerstpakketje

als bestuurslid. Daarnaast
komen we één keer per
maand samen voor een
bestuursvergadering.
Wil je meer weten over
het bestuur van wijkorganisatie De Ring? Neem
dan een kijkje op onze
website. Heb je een specifieke vraag? Stuur dan
een e-mail naar
info@de-ring.org

Voor 100 wijkbewoners
In december heeft een groep van 8 vrijwilligers, 100
wijkbewoners verrast met een kerstpakketje. Deze
wijkbewoners zijn, naar aanleiding van een oproep
in deze nieuwsbrief, door andere wijkbewoners
aangemeld omdat ze het verdienen!
Het was een geslaagde actie. Alle pakketten zijn
goed terecht gekomen en met veel dankbaarheid
in ontvangst genomen. Omdat de vrijwilligers bij
het uitreiken van de pakketten niet wisten door wie
de wijkbewoners zijn aangemeld bleef het voor de
ontvanger gissen door wie ze zijn opgegeven.

Ben jij die enthousiaste
wijkbewoner die samen
met ons een betekenisvolle bijdrage wil leveren
aan onze wijk? Stuur dan
een e-mail voor 21 juni
a.s. naar info@de-ring.org

Rosmolen Verlicht enorm succes!
‘Wat rond het St. Pieterspark gelukt is, willen wij ook’, dacht
Werkgroep Rosmolen begin december. Het idee? Buren in contact
brengen met elkaar en licht in de duisternis brengen, door zoveel
mogelijk woningen in Rosmolen te voorzien van kerstverlichting. Dat
is gelukt, en hoe! Binnen vijf dagen waren de beschikbare lichtsnoeren
uitverkocht aan honderd enthousiaste buren. Een ophangteam
ging de wijk door om, waar nodig, de snoeren aan de huizen te
bevestigen. Buren stelden hun ladders beschikbaar, brachten koffie
en thee, haalden snoeren uit de knoop, en struinden webshop na
webshop af op zoek naar nóg meer lichtjes. Wie deze keer helaas niet
meer mee kon doen krijgt in december een nieuwe kans. Houd de
aankondigingen van Werkgroep Rosmolen op Facebook in de gaten,
want dat er een vervolg komt op dit Verrijk-je-wijk project staat vast!

Uitleendepot
We wonen in een actieve wijk, waar met regelmaat een buurtactiviteit
of straatfeest wordt georganiseerd. Om enthousiaste wijkbewoners te
helpen een fantastisch feest of activiteit in de wijk neer te zetten, stelt
wijkorganisatie De Ring hiervoor via het uitleendepot diverse materialen
beschikbaar. Deze kunnen (gratis!) worden geleend door wijkbewoners.
Er wordt een borg gevraagd die volledig wordt terug betaald als alles
weer heel en schoon terug komt. Voor het vervoer van de materialen
kan gebruik gemaakt worden van een aanhanger. Ons uitleendepot
staat vol met inklapbare tafels en stoelen, ranjakabouters, bingospel,
popcornautomaat, feestverlichting, tenten en meer. De complete lijst
met materialen en meer informatie is te vinden op de website of op
te vragen via uitleenservice@de-ring.org. Materiaal reserveren kan
(uiterlijk 1 week vooraf) via het aanvraagformulier op www.de-ring.org.

Frans en Dolf beheerders opslag Uitleendepot

Jouw bijdrage in de volgende editie?
Mail de redactie: redactie@de-ring.org

