
Noppesdag… Zondag 27 September! 
Weet u het nog? Ons afspraakje voor de Noppesdag…  

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Buren en buurten, 

jong en oud (van 0 tot 100+) steken de koppen bij elkaar en 

verzinnen te gekke dingen, van oud Hollandse buitenspelen, 

zelfgemaakte lekkernijen delen tot het ruilen en weggeven van 

overtollige spulletjes die al jaren stof liggen te vangen in de schuur, 

kelder of op zolder! Onze wijk wordt daarnaast nog eens extra 

opgevrolijkt door prikacties van onze wijkkinderen en de kleurrijke 

plantjes die we ook dit jaar weer gratis uit mogen delen.  
 

Gratis? 
 Ja gratis! Alles is tijdens de Noppesdag voor noppes. Da’s mooi 

meegenomen toch?! Kom gezellig een kijkje nemen op de 

verschillende pleinen (o.a. Pastoor Schutjesstraat, Rector 

Coppenserf, Paduaplein, St. Pieterspark, De Stam)!  

Neem je familie, vrienden en je buren mee, voor een kopje 

koffie, thee of limonade en een leuke middag. 

 

Noppeskaravaan in de wijk 

Woensdag 23 september om 16.30 u  

rukt de promotiekaravaan uit om jou 

 persoonlijk een uitnodiging te overhandigen. Zorg dus dat je thuis 

bent!! Meelopen met de karavaan kan ook: We starten rond half 5 

vanuit De Baselaer. Zien we elkaar 23 en/of  27 september? 

 

Nieuwe-burendag 
Ook onze toekomstige buren in Rosmolen hebben een groepje 

gevormd die op 26 september van 14.00 – 18.00 uur  een buren-

middag voor bestaande en toekomstige Romolenaren aan het 

organiseren is. De bedoeling is dat nieuwe en bestaande 

wijkgenoten samen komen op het nu braakliggende terrein, ter 

hoogte van de Pieter Borststraat. Ieder brengt zelf hapjes en 

drinken mee dat op tafels wordt gezet, zodat iedereen van elkaars 

kookkunsten (of inkoopkunsten!) kan proeven. Voor de kids is er 

een ranjakabouter, schmink en een springkasteel! De dames 

kunnen nog wel wat extra handjes gebruiken om de middag 

soepeltjes te laten verlopen. Welke muzikale talenten hebben zin 

om samen muziek te komen maken? Op de dag zelf is nog hulp 

nodig voor o.a. vervoer van spullen van de Ring (wie heeft een 

aanhangwagen staan?) klaarzetten van tafels, stoelen, tent 

etc.,  toezicht bij het springkussen, opruimen en weer wegbrengen 

van de spullen. Stuur een bericht naar info@de-ring.org als je iets 

wilt doen op de 26ste. Samen maken we er een gezellig 

kennismakingsfeest van. 

 
 

 
   
Wijkkalender 
Elke maandagavond 

18.30-19.30 
Inloopspreekuur Baselaer. 

(vanaf 31 aug) 
 

16 sept 14.00 
Rollatorloop Padua 
 

18 sept 14.00 
Expertmeeting Crowdfunding 

Accent op ieders Talent 
 

21 sept 20.00-22.00  
Bestuursvergadering De Ring 

Deelname op uitnodiging 
 

23 sept 16.30 
Noppeskaravaan door de wijk 
 

26 sept 17.00-22.00 
Nieuwe burendag Rosmolen 
 

27 sept vanaf 13.00 
Noppesdag op div pleinen in 

de wijk 
 

30 sept 20.00-22.00  
Werkgroep WijkSignaal 

Deelname op uitnodiging 
 

1 okt 20.00-22.00  
Klankbordgroep 

Deelname op uitnodiging 
 

12-16 okt 
Feestweek ZC Padua  

vanwege 10 jarig bestaan 
 

13 okt 
Ondernemend Groeseind 

Workshop Zakelijk Facebook 

Gratis entree. Aanmelden via 

l.verspaandonk@de-ring.org 
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Ans Jansen stopt 
na 10 jaar KBG  
Ze is vanaf de oprichting 

actief bij de Klankbordgroep 

betrokken, woont al enkele 

jaren niet meer in de wijk en 

nu gaat ze ons echt verlaten.  

Ans Jansen is, gedurende de 10 

jaar dat de KBG meedenkt in de 

ontwikkeling en bouw van de 

grootste herstructurering uit de 

geschiedenis van Tilburg, een 

bron van kennis en inspiratie 

geweest.  

Met haar praktische en 

kritische kijk beoordeelde Ans  

de ontwerpen vooral op func-

tionaliteit. Een bergkast die net 

niet open kan, een stopcontact 

midden op de muur. Ans 

signaleerde onhandige 

ontwerpen direct en heeft 

daarmee het woonplezier van 

veel nieuwe bewoners 

vergroot. Ook maakte Ans zich 

hard voor meer groen in de 

wijk en bredere stoepen. Dat zij 

sprak voor veel mensen, bleek 

uit een extern onderzoek. De 

wensen zijn mede door Ans’ 

volharding ruimschoots in de 

nieuwe ontwerpen verwerkt. 
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Straatspeeldag Rector Coppenserf 
Het is alweer een poosje geleden maar we willen u de feitjes 

rondom de straatspeeldag op het rector Coppenserf niet 

onthouden.  

Op woensdag 10 juni organiseerde de beheergroep de 

buitenspeeldag  voor alle kinderen uit de buurt.  

Vanaf 13:00 uur konden de kinderen een stempelkaart ophalen 

waarmee ze konden deelnemen aan diverse spellen, zoals 

oudhollands latlopen, superbellen maken, koekhappen, eendjes 

vissen en de vele andere activiteiten. Ook het nieuwe buiten 

spel Fhuttle, die de beheergroep van Jantje Beton heeft 

gekregen werd door vele kinderen gespeeld. 

Er stond een heel grote springkussen klaar en net als andere 

jaren was ook het schminken weer een groot succes. De 

kinderen stonden ervoor in de rij.  

Met een watermeloen, ijsje, snoep en ranja, (voor de ouders 

ook koffie en thee), was het voor alle kinderen een zeer 

geslaagde middag.  

Meer dan 80 kinderen hebben heerlijk buiten gespeeld!! Alle 

mensen die meegeholpen hebben, worden namens alle 

kinderen bedankt. Ook ontving wijkorganisatie De Ring een 

bedankje, want zonder hun financiële bijdrage en het mogen 

lenen van al het materiaal uit het depot, zou deze middag lang 

zo geslaagd niet zijn geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollator run Padua 
19 september bestaat zorgcentrum Padua 10 jaar. En dat vieren 

ze met een weergaloze feestweek van 12 tot 16 oktober. Om 

de financiën rond te krijgen wordt o.a. een spectaculaire 

rollatersponsorloop georganiseerd op  

Woensdag  16 september 2015.  

De loop start om 14.00 UUR  

bij het zorgcentrum 

De coureurs lopen een rondje 

 rond de kerk. Achter de kerk 

 staat een kraampje met  

stukjes sinaasappel en drinken 

en de finish is weer bij Padua.  

Woont u niet in het zorgcentrum, maar wilt u wel deelnemen, 

meldt u dan snel aan bij de receptie van het zorgcentrum.  

 

 

Nieuwe leden voor de werkgroep 
Accent op ieders Talent 

Vind u het leuk om eens per 2 weken mee te draaien 
op het talenten-inloopuur  

op maandag van 18.30 – 19.30 uur? 
We organiseren 4 keer per jaar een leuke activiteit om 

alle talentvolle bewoners te ontmoeten.  

Iets voor u? 
We vinden het belangrijk dat u goed kunt luisteren  

en oog en oor hebt voor de talenten  
of de vraag van de ander… 

 
Markt- bezoek ( herhaling ) 

Mevrouw uit de wijk, wil erg graag op 

woensdagochtend naar de markt. 

Ze is zelf jaren actief geweest als vrijwilliger maar 

zoekt nu iemand die haar rolstoel kan duwen 

en met haar langs de kramen wil! 

 
Animo voor 

was- en strijkdienst? 
Met één van de deelnemers aan 
 OndernemendGroeseind Texon,  

onderzoeken wij de haalbaarheid van  
een was- en strijkdienst in de wijk.  

Wenst u meer informatie dan horen wij dit graag! 

 
Hulp bij Nederlands / schrijven van 

sollicitatiebrieven 
Lukt het niet om een goede sollicitatiebrief de deur uit te doen 

of loop je tegen andere zaken aan rondom Nederlandse taal. 

 
Mail: l.verspaandonk@de-ring.org 

 

Even voorstellen: 
Wijkondernemer Knip & Care 
 

Wie is Knip&Care? 

Knip & Care Thuiskapper is  

Carla Walstra, 32 jaar en sinds  

7 jaar met veel plezier wonend  

in Groeseind, een kindvriendelijke 

 buurt met een leuke speeltuin om de hoek, waar haar zoontje 

graag speelt. Sinds 2 jaar is Carla ‘ambulant’ kapster. Haar doel 

is om mensen persoonlijk haaradvies en aantrekkelijke haar-

behandelingen te bieden,  zowel qua prijs als kwaliteit.  

Carla komt op afspraak naar u thuis. U hebt daardoor nooit 

wachttijden en weet precies door wie u geholpen gaat worden. 

Kijk voor meer informatie op www.knipencare.nl 06-30396694. 

 

 
 
 
 
 
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. 

 

http://www.knipencare.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/


  

Lokaal 3 
Sinds afgelopen jaar huurt 

wijkorganisatie De Ring, lokaal 3 

in buurtcentrum De Baselaer. 

We zijn druk met het inrichten 

van de ruimte en kunnen daarbij 

hulp gebruiken van 

creatievelingen die het lokaal tot 

een gezellige en praktische 

wijkruimte kunnen omtoveren. 

Wijkbewoners en ondernemers 

die met en voor wijkgenoten 

activiteiten willen ondernemen, 

mogen gratis gebruikmaken van 

de ruimte (niet voor commer-

ciële activiteiten).  

Voor reservering kunt u een mail 

sturen naar info@de-ring.org. 

Schrijf daarin de dag, tijd en 

duur van de gewenste 

reservering, inclusief het doel en 

het aantal deelnemers. Het 

bestuur zal dan nagaan of, als u 

voldoet aan de voorwaarden, de 

ruimte beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

Leuk nieuwtje: Via ‘Mooi zo 

Goed zo’ hebben we een 

prachtige kleurenprinter van het 

TweeSteden Ziekenhuis mogen 

ontvangen, zodat de gebruikers 

van lokaal 3 voortaan ook vanaf 

de laptop een print kunnen 

afdrukken. 

 

 

 
 
 
 

 Impressie infomarkt Rosmolen 
   Op 8 juli jl hebben veel toekomstige en huidige wijkbewoners de 

informatiemarkt voor Rosmolen in buurtcentrum De Baselaer 

bezocht. Tijdens deze informatiemarkt konden de aanwezigen 

kennismaken met elkaar en is er informatie verstrekt over de 

plannen en ontwerpen door de aanwezige architecten, gemeente 

en corporaties. Wijkorganisatie de Ring en de verschillende 

werkgroepen presenteerden zichzelf vanuit de prachtige nieuwe 

kramen (te leen voor buurtactiviteiten via het uitleendepot): 

Accent op ieders talent, de Werkgroep Wijksignaal en de KBG, 

allen waren aanwezig. Ook konden bezoekers informatie krijgen 

over activiteiten van de Ring zoals de uitleenservice, 

wijkwandelingen, cultuurnetwerk etc.. De werkgroepleden 

hebben veel mensen gesproken, onder wie een flink aantal die 

ook een actieve bijdrage aan de wijk willen gaan leveren.  Dat 

voorspelt een bruisend 2016!! 

   

 

Zakgeldproject  
Het heeft even geduurd 

afgelopen maand is het 

zakgeldproject voor jongeren 

van 10-13 jaar uit de wijk weer 

van start gegaan. Dit project 

wordt begeleid door jongeren-

werkers van R-newt.  

In 5 bijeenkomsten krijgen de 

jongeren voorlichting over hoe 

ze verantwoord kunnen 

omgaan met geld en gaan ze 

(in ruil voor een zakcentje) 

zwerfvuil in de wijk opruimen.  

Wijkorganisatie De Ring heeft 

enkele plekken aangegeven, 

waarover signalen zijn 

gekomen, waar geprikt  en 

geveegd zou kunnen worden. 

Daarnaast gaan de jongeren bij 

zorgcentrum Padua een 

activiteit met de ouderen 

organiseren. Meer info via: 

chiara@r-newt.nl 
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Villament opgeleverd 
Half juli is het wooncomplex Villament, aan het Sint Pieterspark 

opgeleverd. Villament is een strak vormgegeven woongebouw 

met 64 prachtige eigentijdse koopappartementen, 5 loftwoningen 

en een commerciële ruimte op de begane grond. Het gebouw 

bestaat uit een onderbouw van drie verdiepingen en twee 

woontorens tot de tiende verdieping als markeringspunt van 

Groeseind. Een unieke plek in de wijk met uitzicht op het groene 

hart van onze wijk.  

Lees op www.groeseind.nl/koop/villament wat er nog te koop is. 
 

Verbeteringen Sint Pieterspark 
Nu bijna alle huizen rond het Sint Pieterspark zijn gebouwd, wordt 

zichtbaar waar het park nog verbeterd kan worden. De gemeente 

gaat daarom eind 2015 meer groen aanplanten in het zuidelijke 

deel van het park. De direct omwonenden ontvangen hierover 

tegen die tijd nog een bewonersbrief van de gemeente.  

Als alle woningen klaar zijn (medio 2016), wordt het park 

helemaal afgemaakt. De Bisschop Janssenstraat wordt dan 

onderbroken en het park wordt doorgetrokken.  

Hebt u nog vragen  over de aanpassingen, neem dan contact op 

met Marco Klessens: marco.klessens@tilburg.nl of 013-5428386. 

 

          

 

    Gezocht: Notulist 

    

                Onze huidige notuliste heeft onlangs haar 

                                      werkzaamheden neergelegd. Hierdoor is  

                          er een leuke vacature voor een notulist.  

Woon jij in de wijk en vind je het een uitdaging om  wijkvergade-

ringen helder en beknopt samen te vatten? Kom dan onze 

wijkraad versterken!  Het kost je 1-2 uur per week en je leert 

tegelijkertijd alles van de wijk en je wijkgenoten kennen. 

 Kijk op onze website wie we zijn en wat we doen en stuur een 

mail naar:  e.engelhart@de-ring.org. Wij nemen dan snel 

contact met je op voor extra  uitleg en een kennismaking. 

 

Informele contacten in de buurt 
… leg je makkelijk via facebook. Daarom heeft wijkorganisatie De 

Ring, bij wijze van proef, voor een aantal buurten in de wijk een 

eigen facebookgroep gemaakt. Een plek om afspraken te maken 

met je buurtgenoten, spullen of eten te delen,  verloren of 

gevonden voorwerpen. Meld je aan bij je eigen buurt! 

Omgeving Paduaplein 
 www.facebook.com/groups/1592267027702971/ 

Omgeving St.Pieterspark 
www.facebook.com/groups/456967197818067/ 

Omgeving Schotelplein 
www.facebook.com/groups/1610745805862043/ 

Omgeving Commelinplein 
www.facebook.com/groups/486249281531851/ 

Omgeving Pastoor Schutjesstraat 
www.facebook.com/groups/510686525753631/ 

Omgeving Van Kinschotplein 

www.facebook.com/groups/1673097816254913/ 

Omgeving Rector Coppenserf 
www.facebook.com/groups/748377091939945/  

De groepen zijn besloten, de inhoud zal alleen te zien zijn voor 

diegene die zich voor de groep hebben aangemeld.  

Ben je een facebook-junk en lijkt het je leuk om de pagina’s van 

de Ring mede te beheren? Laat het weten via: info@de-ring.org. 
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