
  
  

Bourgondische Avond  

Het kan u haast niet ontgaan zijn, dat er weer wat moois op stapel 

staat. Onze eigen kookclub Raquelita’s organiseert een  

Bourgondische avond met heerlijk eten, drinken en vooral veel 

gezelligheid. Wijkgenoten uit Groeseind/Hoefstraat zijn op 26 juni 

van 18:00 t/m 22:00 uur welkom bij Kinderboerderij Kerkibo 

Bisschop Bekkerslaan 202a te Tilburg. Meldt u snel aan voor een 

gezellig avondje uit in uw eigen buurt, voor u en uw gezin of 

familie en vrienden (toegang alleen met entreebewijs).  
 

            Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen      

                           beschikbaar, dus ben er snel bij!  

                               U kunt kaarten (alleen) vooraf  

      kopen in wijkcentrum De 

      Baselaer Hoefstraat 175.  

    We zien u graag aan tafel! 
 

De laatste verkoopdata zijn: maandag- en dinsdagavond 15 en 16 

juni tussen 19:30 en 20:30 uur.  

De prijs per persoon bedraagt € 8,00. Voor kinderen van 5 t/m 10 

jaar betaalt u €5,00. Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. 

 
 

Zet `m vast in je agenda! 
 

Noppesdag 2015   
Zondag 26 September! 
 

Noppesdag! Huh! Was da! 

Wel dat is onze eigen unieke Wijk-Burendag, boordevol 

buitenactiviteiten voor jong & oud, en vooral héél véél spulletjes 

die ge kunt inbrengen of meenemen! Allemoal voor de noppes, 

niks, nada, gratis dus!!!  

Dus, tijd om je zolder, schuur of garage flink uit te mesten en deze 

spullekes te reserveren voor de Noppesdag. Alle overgebleven 

goede spullen gaan na afloop naar een stichting. Kapotte spullen 

worden met de kraakwagen opgehaald! Opgeruimd staatnetjes, ja 

toch!  Zet de datum vast in uw agenda, want je wil dit niet missen! 
 

Meedoen?! 
Wil je meedoen met de Noppesdag of meelopen met de promotie-

karavaan (met veel toeters & bellen) op woensdag 23 september 

om 17 uur? Meld je dan aan! ingrid.van.kampen@de-ring.org. 
 

De verschillende beheergroepen (o.a. Paduaplein Commelinplein 

en Schotelplein) zoeken nog creatieve jongeren, actieve ouders en 

energieke senioren voor nog meer gezellige zomer-activiteiten op 

de pleinen.  
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Geveltuintjes 
Op ons artikel over het aanleggen 

van geveltuintjes, kwamen veel 

enthousiaste reacties. We 

verwachten dus binnenkort veel 

minituintjes in onze wijk te zien 

ontspruiten.  

We kregen ook nog een leuke tip 

die we graag met u delen: Als we 

massaal, met z’n allen, een leuke 

pot met bloeiende planten bij de 

voordeur neerzetten, fleurt de 

wijk supersnel  

op! Doet u mee?  

De leden van  

WijkSignaal fietsen  

regelmatig  door de  

wijk met hun foto- 

toestel. De mooiste gespotte 

tuintjes of voordeurpotten 

kunnen rekenen op een leuke 

voorjaarsattentie (zie verderop).  

 

Coole kar voor 

buurtkinderen  
Sinds begin mei staat tussen de 

scootmobiels bij Zorgcentrum 

Padua een coole kar voor 

kinderen uit de buurt van het 

Paduaplein. Heb je zin om op 

het plein of in de buurt op de 

stoere kar te fietsen, dan kun je 

de kar ophalen bij de balie van 

het zorgcentrum en als je klaar 

bent weer terugbrengen. 

Een cadeautje voor de buurt 

dus eigenlijk! De mensen van 

het zorgcentrum vinden het 

heel gezellig als buurtkinderen 

binnenwandelen voor een 

praatje! 

 

 

 
Wijkkalender 
Elke maandagavond 

18.30-19.30 
Inloopspreekuur 

De Baselaer, lokaal 3. 

 

10 juni middag  
Straatspeeldag op St. 
Pieterspark en Rector 
Coppenserf 
 

10 juni 19.30-21.30  
Ondernemend Groeseind 
Workshop Succesvol pitchen 
De Baselaer Lokaal 3  
 

15 juni 20.00-22.00  
Bestuursvergadering De 
Ring. Deelname op 
uitnodiging 
 

19 juni 20.00-0.00  
Vrijwilligersbedankavond 

Spoorzone 

Deelname op uitnodiging 
 

26 juni  
Workshop Kunstroute 

Deelname op uitnodiging 
 

27 juni 15.00-17.00  
Zomereditie Accent op ieders 

Talent. In de wijk 
 

28 juni middag 
Buitenspeeldag in de 

Oostertuin, bij Schotelplein 
 

8 juli 16.00-19.00 
Informatiemarkt nieuwe  en 

bestaande bewoners 

Rosmolen. De Baselaer  
 

8 juli 20.00-22.00  
Bestuursvergadering De 
Ring. Deelname op 
uitnodiging. 
 

 

 

mailto:ingrid.van.kampen@de-ring.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Duofiets met aandrijving te leen 
Het mooie weer komt eraan. Wat dacht u van samen een stukje 

fietsen waarna u boodschappen doet, picknicken of op visite 

gaat? De duofiets van Padua kan hierbij een goede dienst doen.  

En… Padua leent de fiets uit aan wijkbewoners!!  

Aangedreven door een accu, is het fietsen voor iedereen 

mogelijk. Op- en afstappen is eigenlijk meer in- en uitstappen, 

waardoor veel beperkingen, die een gewone fiets met zich 

meebrengt, verdwenen zijn. Zo hoeft u uw evenwicht niet te 

bewaren, kunt u rustig naar rechts en links kijken zonder dat u 

van uw fiets valt en krijgt u geen zadelpijn als u een stukje 

verder fietst dan u gewenst bent. 

Bij de receptie van Zorgcentrum Padua kunt u aangeven, dat u 

samen met iemand anders gebruik wil maken van de fiets. Deze 

wordt dan voor u gereserveerd en een korte uitleg over het 

gebruik van de accu volgt. Een heerlijke manier om een fijne 

zonnige middag door te brengen. 

 

Gezocht:  
Hulp bij actueel 
houden website 

                Binnenkort lanceert De Ring haar 

                               nieuwe website. Vanwege veel andere 

verplichtingen, zoekt onze huidige webmaster assistentie, bij 

het opnieuw ‘vullen’ en vervolgens actueel houden van onze 

website. Wie heeft een goed stel hersens, evt. wat ervaring en 

enkele uurtjes per maand tijd om ons te versterken?  

Mail voor een afspraak naar: l.verspaandonk@de-ring.org  

 

Rosmolentilburg.nl  
Rosmolen bestond tot kort geleden uit veel kleine verouderde 

woningen in smalle straten. In het nieuwe plan komt meer 

ruimte om te wonen en te ontmoeten. Wilt u op de hoogte 

blijven van de ontwikkelingen? www.rosmolentilburg.nl  
 

 

Zorgen van een buurtbewoner… 
Zijn kinderen zijn de speeltuinleeftijd al lang voorbij. Hij rijdt 

altijd rustig door de wijk naar huis, maar toch is hij bang dat er 

vroeg of laat een kind vanuit de speeltuin aan het st. Pieters-

park voor zijn auto schiet (of voor die van de vele vrachtwagens 

die nog af en aan rijden t.b.v. de bouwwerkzaamheden).  

De speelplekken in het park zijn veilig bevonden en voldoen aan 

de wettelijke normen, maar zijn niet omheind door een hek. 

Binnen de gemeente Tilburg wordt alleen een hekwerk 

geplaatst, als een speelplek bij een drukke doorgaande weg ligt. 

Dat is hier niet aan de orde.  

Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van 

de ouders om op hun kinderen te letten en  

duidelijke afspraken maken met hun kinderen 

over waar wel/niet oversteken en voetballen. 

Toch roepen wij alle wijkbewoners op om een  

beetje extra rekening te houden met de jeugdige  

zorgeloosheid en onoplettendheid van ‘onze’ buurtkinderen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Zumba in de wijk 
Woon je in onze wijk en heb jij 
zin in sporten? Maak dan 
kennis met de Zumba® 
Fitness lessen bij Dancelife 
Tilburg! 
Het is fun, het is anders dan je 
gewend bent. De danspasjes 
zijn niet moeilijk en je kan op 
eigen niveau meedoen.” 
De  leuke bewegingen en 
opzwepende muziek zorgen 
ervoor dat je niet eens door 
hebt dat je bezig bent met een 
geweldige training. 
 
 
 
 
 
Ervaar gratis en vrijblijvend 
een Zumba® Fitnessles. Kies 
op de website www.dancelife-
tilburg.nl een lesavond en kom 
gewoon een keer meedoen. 
Reserveren is niet nodig maar 
welkom!  
De lessen worden gegeven in 
the Hall of Fame, NS- Plein 5, 
5014DA Tilburg. 

 

Werkgroep 
Duurzame Energie 

Artikel  
 

Mag ik me voorstellen: Wieke Bols 
Buurtverbinder 

Mijn naam is Wieke Bols en woon samen 

met man Ralph en zoon Noan sinds 2011 

in de wijk. Sinds kort ben ik werkzaam bij 

wijkraad de Ring als “Buurtverbinder”.  

Mijn missie de komende tijd is, de naam 

 verklapt het al, buurten verbinden! 

Ik kan dit natuurlijk niet alleen en daarom zult u mij vaak tegen 

gaan komen, bij de vele verschillende evenementen en 

bijeenkomsten in onze wijk, wandelend met onze hond en/of 

kind of in ons buurtcentrum de Baselaer, waar ik heel graag 

kennis met u maak. Ik leg u dan ook met plezier uit wat mijn 

werkzaamheden zijn en waarmee u mij (en ik u!) kan helpen 

om bij te dragen aan inspirerende, gezellige en helpende 

contacten met en tussen buurtgenoten. 

Tot ziens in de wijk!  Wieke    (wieke@de-ring.org)

 

Tilburg OmgevingsAlert 
Wordt u ook vaak verrast, doordat er plots vlakbij een weg 

wordt afgesloten of een boom gerooid? Vanaf heden kunt u van 

alle gemeentelijke bekendmakingen in uw directe omgeving op 

de hoogte zijn, vóórdat de werkzaamheden beginnen of  voor-

dat besluiten ten uitvoer worden gebracht. Op de handige app 

‘Tilburg Omgeving’ geef je aan waar u woont. Vanaf dan 

ontvangt u van elke gemeentelijke bekendmaking (vergunning-

aanvragen, besluiten, werkzaamheden ed) in uw directe 

omgeving een berichtje. Op deze manier bent u altijd op tijd op 

de hoogte van ontwikkelingen en kunt u erop anticiperen.  

 

www.facebook.com/Groeseind  
Naast de Whatsapp groep Groeseind heeft onze wijk ook een 

Facebook account, waarin nieuws vanuit politie, woningbouw-

corporaties en andere instanties worden geplaatst ter 

versterking van de veiligheid en sociale leefbaarheid in onze 

wijk. Ook kunnen wijkbewoners zelf buurtberichten plaatsen.  

 

Uitstapje naar oorlogsmuseum 
De werkgroep 55+ organiseert op woensdag 14 oktober een 

uitstapje naar een unieke plek in Loon op Zand, nl. een privé 

oorlogsmuseum. Deelnemers rijden met eigen auto's. Wie 

iemand meeneemt ontvangt daar een vergoeding voor (5,00). 

      Kaartjes kosten € 2,00 en zijn verkrijgbaar  

      van 1 t/m 9 okt in De Baselaer.  

      Chauffeurs kunnen contact opnemen met 

      Ria Lanslots  (013-5424499). Vertrek om  

      13.30 uur vanuit De "Baselaer. 
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LICHT OP GROESEIND 
Een kunstroute door de wijk 
Groeseind is rijk aan creatief talent en vol mooie mensen. Leer ze kennen.  

Doe mee! Vind je het leuk om de op stapel staande kunstroute handen en  

voeten te geven? Of een van de andere wijkwandelingen in opbouw? 

Ben  jij een technisch wonder, handig met haar en make-up of zorgzaam en wil je koffie en thee 

verzorgen op de dag van de kunstroute, 7 november 2015. Ben je een organisatorisch talent, 

een  lopende encyclopedie als het over de wijk Groeseind-hoefstraat gaat? Met andere 

woorden, weet jij verhalen over Groeseind die wij niet weten, een onontdekt talent op het 

gebied van dans, muziek, theater, beeldende kunst (sport, eten/drinken, natuur, gebouwen)? 

Laat ons dan weten dat je mee wilt doen! Neem een kijkje op facebookpagina Cultuur Netwerk 

Groeseind of mail naar Debbie Verschuren: d.verschuren@de-ring.org 

 

Whats app in de strijd tegen criminaliteit 
Daders van woninginbraken, straatroof, overvallen en andere criminele feiten, slaan het liefst 

onopgemerkt en anoniem toe. Dat wordt lastig als er veel mensen meekijken en er korte lijnen 

tussen buurtbewoners en politie zijn. 

In december 2014 zijn in Groeseind - Hoefstraat 8 buurtwhats-app groepen (120 deelnemers ) 

gestart. Ze melden alle verdachte omstandigheden via een beproefde SAAR – werkwijze:  

Signaleren van verdachte omstandigheden,  

Alarmeren via 11,  

Appen in de whatsappgroep  

Registeren naar het emailaccount van de wijkagent  
 

U kunt ook deelnemen! Stuur een e-mail aan Adryo Toorians, adviseur veiligheid gemeente 

Tilburg: adryo.toorians@tilburg.nl. Voor uw aanmelding dient u uw adres, e-mailadres gsm-

nummer te melden. Ook dient u in het bezit te zijn van een smartphone en minimaal achttien 

jaar oud. U kunt de applicatie gratis downloaden.  

 

Informatiemarkt Rosmolen 
Huidige en toekomstige bewoners van Rosmolen zijn op 8 juli  tussen 

16:00 en 19:00u van harte welkom in buurtcentrum De Baselaer.  

Tijdens de informatiemarkt, kunt u kennis maken met uw (toekom- 

stige) buren en wordt u geïnformeerd over o.a. de ontwerpen en  

plannen voor de nieuw te bouwen woningen. Verder ontmoet u de verschillende wijkwerk-

groepen en organisaties. Ook voor de kinderen is er iets leuks te doen. Kom daarom een kijkje 

nemen en ervaar een voorproefje van het nieuwe Rosmolen! 

Wilt u meer weten of meedenken over wat er te zien en te doen is op de infomarkt?? Neem dan 

contact op met Maartje Pennings: m.pennings@de-ring.org    

 

Talentenbank komt naar u toe deze zomer…. 
       Op zaterdag 27 juni trekt Accent op Ieders Talent met de koffie door de wijk. 

We zoeken u op in uw eigen straat, zodat ook voor u ZICHTBAAR wordt welke  

bewoners hun talent inzetten voor de wijk! Meedoen? Laat het weten en we 

 komen langs: l.verspaandonk@de-ring.org 
 

Ondernemend Groeseind  

Alle ondernemers die wonen of werken in de wijk Groeseind - Hoefstraat kunnen zich aansluiten 

bij Ondernemend Groeseind. Een doel is elkaar te versterken in wederdiensten, opdrachten en 

naamsbekendheid. Een ander doel is een steentje bij te dragen aan de economische en sociale 

kracht van de wijk. Actueel aanbod VOOR ondernemers DOOR ondernemers uit de wijk:  

Woensdag 10 juni       Succesvol Pitchen  Donderdag 3 september   Google Adwords 

Tot 1 juli                           Portret foto maken  Woensdag 13 oktober        Zakelijk Facebook 

Dinsdag 6 juli                       Bijeenkomst VAR 
 

Aanmelden (verplicht) via: l.verspaandonk@de-ring.org 

Loftzzzzz…. 
De huizenmarkt trekt aan en dat 

merken we ook in onze wijk. Er 

is nog maar één koopwoning-in-

aanbouw (hoekwoning met een 

eigen garage!) aan het St. 

Pieterspark, te koop. 

Maar we hebben nog iets 

unieks! Houd je van een 

industrieel karakter? Maar wil je 

wel graag huren? Voor mensen 

die echt anders dan  anders 

willen wonen, verrijzen er in de 

wijk, aan het park 5 loft-

woningen te huur. Niet glad 

afgewerkt, maar met de 

industriële uitstraling en open 

ruimtes die lofts zo kenmerken. 

De buizen lopen nog door de 

ruimtes. Veel licht, hoge ruimtes 

en volop mogelijkheden om het 

in te delen zoals jij wilt.  

WonenBreburg levert de ruimte,  

jij de ideeën en invulling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Speeltip voor 
buurtkids 
De zomer is begonnen! Lekker 

weer om buiten te spelen. ZC 

Padua heeft leuk buitenspeel-

goed voor de buurt bewaard: 

voetbalnetten, kegels, ring 

gooien en meer nog.  

Heb je zin om ermee te spelen? 

Ga dan naar het Zorgcentrum 

(ingang Paus Adriaanstraat 60) 

en meld je bij de balie.  

Veel speelplezier! 
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De groene vingers van 
Groeseind-Hoefstraat 
Wijkorganisatie De Ring zet zich in voor een 

gezellige, veilige en leefbare wijk. Daar hoort 

ook het aanzicht van de straten bij. Wij worden 

vrolijk als we door een straat met bloemen en 

groen lopen of fietsen.  

Daarom reden de afgelopen weken leden van de 

Werkgroep Wijksignaal door de wijk, om 

buurtgenoten te ‘betrappen’ op groene vingers. 

We waren blij verrast door alle frisse en 

bloeiende tuintjes!  

 

De eigenaren van de 10 meest fleurige gevel-, 

stoep- of voortuintjes werden verrast met een 

prachtig lenteboeket.  

 

Zet ook de bloemetjes 
buiten!! 
Loop ook eens door de wijk en laat u inspireren 

door uw buren!  

Omdat niet iedereen waar we aanbelden thuis 

was, herhalen deze verrassingsactie nog  een   

keer. Zet daarom ook de bloemetjes buiten…. 

Misschien bent u dan wel de gelukkige!! 

 
 
 
 
 
 
 
 


