
   
  

Stoepjes vegen gespot 
De werkgroep WijkSignaal heeft weer een heleboel leuke herfst-

attenties uitgedeeld aan wijkbewoners die we ‘betrapten’ op het 

schoonvegen voor de voorbijgangers van de stoep waar de 

herfstbladen neerdwarrelden. 

Onze oprechte dank voor jullie bijdrage aan een mooie wijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeg ook mee!  
De gemeente plaatst elke herfst  bladkorven. Tot week 51 kunt u 

hierin uw bladafval verzamelen. Elke week worden de korven 

geleegd. U vindt de korven op de volgende locaties: Korte 

Hoefstraat, Paduaplein, Veldhovenring op het grasveld en aan het 

St. Pieterspark. Samen houden we de wijk schoon! Wilt u ook een 

attentie ontvangen, zorg dan dat u al vegend wordt gespot door 

onze Wijksignalers. Ze fietsen de buurt rond op de meest 

onverwachte tijden om u in het zonnetje te zetten! 
 

Gratis zwerfafvalgrijper 
Is alleen vegen niet genoeg voor u? Dan wilt u zich misschien wel 

uitleven op het zwerfvuil dat spontaan in onze wijk opduikt. De 

gemeente deelt gratis zwerfafvalgrijpers uit aan mensen die hun 

bijdrage leveren aan een schone wijk. Stuur een mail naar 

groen@diamant-groep.nl of bel 013-4641700 en je krijgt de 

grijper thuisbezorgd. De wijkraad hoort het graag als u een grijper 

aanvraagt (cc naar info@de-ring.org). Wij zijn namelijk heel trots 

op dergelijke buurtbewoners en zetten u graag, met uw 

permissie, in de schijnwerpers.  
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Wijkkalender 

 

Elke maandagavond 

18.30-19.30 
Inloopspreekuur Baselaer  
 

30 nov 19.30 
Burenavond/opendag Zuidelijk 

toneel. Gratis, reserveren 

verplicht. reserveren@hzt.nl 
 

2 dec 20.00-22.00 
Vergadering werkgroep 

WijkSignaal  
 

3 dec 20.00-22.00  
Vergadering KBG 

Deelname op uitnodiging 
 

7 dec 20.00-22.00  
Bestuursvergadering De Ring 

Deelname op uitnodiging 
 

7 dec in 10.00-12.00  
        en 19.00- 20.00  
Kaartverkoop Kerst Inn 55+ 

(De Baselaer, Hoefstraat 175) 
 

10 dec 19.30 uur 
Ondernemend Groeseind 
 

15 dec 18.00-19.00  
Lichtjesroute Padua 
 

15 dec 14.00  
Kerstconcert Resurrexit 

(De Baselaer, Hoefstraat 175) 
 

18 december 13.30 uur 
Kerstviering 55+ 
 

15 jan 2016  19.30 uur 
Nieuwjaarsontmoeting voor  

alle wijkbewoners die actief  

zijn in de wijk. 

Sint in de wijk 
Zaterdag 21 november was 

Sinterklaas voor een speciaal 

bezoek in onze wijk. Hij startte 

zijn bezoek in zorgcentrum 

Padua, waar jong en oud in de 

watten werden gelegd. Daarna 

vervolgde hij zijn reis, onder 

begeleiding van vele jonge 

gelovigen, naar Philidelphia, 

waar de kids die daar met hun 

jonge ouders wonen werden 

verrast. Blije en ook zorgelijke 

oogjes volgden de Sint en zijn 

pieten bij elke beweging. 

Niemand bleef met  

lege handjes en …  

Sint  beloofde om  

volgend jaar weer 

onze wijk aan te  

doen, voor alle 

kinderen die er nu 

niet bij konden zijn! 

 

 
 
 
Nu de dagen sneller donker 

worden, kan het 

buurtpreventie-team enkele 

nieuwe leden gebruiken, liefst 

enkele bewoners uit het gebied 

Groeseind. Je loopt of fietst 1x 

per week overdag of ’s avonds 

met z’n tweeën door een deel 

van de wijk als extra ogen en 

oren van je buurtgenoten en de 

wijkagent. Bij de coordinator 

voor onze wijk, Annie Diepens, 

krijgt u meer uitleg: 

buurtpreventiegroho@gmail.com 

mailto:groen@diamant-groep.nl
mailto:reserveren@hzt.nl
mailto:buurtpreventiegroho@gmail.com


       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Eerste wijkwandeling groot succes  
Debbie Verschuren en Karin Lucassen, 

verbonden aan wijkorganisatie De Ring  

hebben samen met heel veel vrijwilligers 

uit de wijk een fantastische kunst en  

cultuurroute neergezet in de wijk.  

De 200 kaartjes die beschikbaar waren  

waren in no-time uitverkocht en de  

aanwezigen hebben genoten!  

Een wijkbewoner stuurde ons onderstaande brief:     
     

Hartverwarmend…. 
In een woord hartverwarmend, zo heb ik mijn tocht door de wijk, 

op zaterdagavond 7 november, ervaren. 

De tocht, ‘Licht op Groeseind’, georganiseerd door Cultuurnetwerk 

Groeseind in samenwerking met Wijkorganisatie de Ring en 

allerlei vrijwilligers, voerde langs twaalf activiteiten die, of binnen, 

of buiten plaatsvonden. Er was van alles te zien en te horen zoals 

dans, een vuurshow, zang, pianomuziek, drama, orgelmuziek, 

schilderkunst geïnspireerd door muziek, schaduwanimatie, een 

snackquiz, expositie van schilderkunst, glas in lood, 

bewegwijzering en andere creatieve spullen. Dit alles werd op een 

professionele manier voor het voetlicht gebracht door 

enthousiaste wijkbewoners. Wijkbewoners die hun kwaliteiten en 

deskundigheid wilden delen met, in het kader van deze tocht, 200 

deelnemende wijkbewoners.    

Wijkorganisatie de Ring zet hoog in op samenwerking in de wijk, 

samenwerking die zij tussen de bewoners wil bevorderen. Dan is er 

toch niets leukers te bedenken dan dat je een inkijkje krijgt van wie 

er achter een bepaalde voordeur woont. Er zullen vast nog meer 

mensen met talenten in de wijk wonen. Het is niet voor iedereen 

weggelegd om zich in een groter verband te presenteren. Wat wel 

voor ons allemaal is weggelegd, denk ik dan, is om ons te 

presenteren aan elkaar, dat we elkaar echt zien. Zo van, je kunt op 

mij rekenen wanneer je mij nodig hebt. Uiteindelijk hebben wij als 

wijkbewoner daar allemaal voordeel van, want er is toch niets dat 

fijner is dan om je helemaal ‘ thuis’ te voelen in je eigen wijk.  

 

Kon u geen kaartje meer bemachtigen? Kijk naar een korte 

impressie op www.youtube.com/watch?v=dhgHGuVyze0 

 

Nog meer wandelingen… 
De kunst en cultuurwandeling is de eerste wandeling van een 

reeks van 5 wijkwandelingen die de komende maanden aan u 

worden aangeboden. Elke wandeling heeft een eigen thema 

zoals een sportwandeling, proeverijwandeling, bijzondere 

plekken in de wijk en natuur in de wijk. Veel verschillende 

wijkbewoners zijn momenteel met de voorbereidingen bezig 

en u kunt ook nog aansluiten als u dat wilt. Stuur een mail naar 

info@de-ring.org o.v.v. deelname wijkwandelingen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhgHGuVyze0
mailto:info@de-ring.org


 

 

 

 

 

  

Noppesdag 2015 
Met de verschillende pleinen  realiseerden 

 we zondag 27 september weer onze eigen 

noppes/burendag. Het organiseren, achter 

de schermen, vraagt een flinke dosis door- 

zettingsvermogen van de vele vrijwillig  

meewerkende buurtbewoners: Er werd  

volop gebrainstormd en een aantal informatieavonden 

georganiseerd. Het uitleendepot werd in orde gebracht, de 

nodige vergunningen aangevraagd! Natuurlijk trokken we 

met de supergezellige karavaan -met veel toeters en bellen- 

door de wijk om u persoonlijk uit te nodigen. 
 

                                  Een geslaagde dag zo blijkt o.a. uit de  

                                  spontane hulpmatches die ontstonden  

                                  tussen buurtgenoten. Veel wijkbewoners  

                                  kuierden in het zonnetje van plein naar  

                                  plein, op zoek naar leuke hebbedingetjes!  

                                 Elk plein ontving ‘zijn’ gasten met eigen  

                                  versnaperingen van taart op het Padua-

plein tot een op houtvuur gebrouwen heksensoep bij De 

Stam! De multiculturele hapjes op het Rector Coppenserf  

zorgden voor verrassende gesprekken. Op het plein kwam 

ook een samenwerking tot stand met de re-ri-ro club die 

rond hetzelfde plein actief is. Het ziet er naar uit dat beide 

groepen samen op gaan trekken in de toekomst.  

Op het Sint Pieterspark was het wat minder 

druk dan voorgaande jaren. Daar tegenover 

staat dat de rommelmarkt die de week erna 

werd georganiseerd, ook door wijkgenoten 

druk werd bezocht. Bij het nieuwe speel- 

plein The Wallnote (Pastoor Schutjesstraat)  

waren er vooral veel kids voor pannawedstrijdjes en om zelf 

pizza’s te bakken. Voor het eerst was er ook een burendag in 

Rosmolen, waar huidige bewoners en aanstaande buren 

elkaar hebben ontmoet. 
 

Ja! Volgend jaar weer! 
Muziek, schminken, oud Hollandse spelen, ballon versieren 

en zo meer, het smaakte voor velen zeker naar volgend jaar 

nog een keer! Het enige spijtige was dit jaar dat sommige 

mensen het idee van ruilen en elkaar vooruit helpen nog 

niet helemaal begrepen hadden en schaamteloos hun 

 tassen volpropte met spullen, zonder zelf wat terug te 

doen. We hopen dat dat volgend jaar wat eerlijker gaat.  

 

 

 

 

 

 

Blik en karton in plasticbak 
Voortaan mag u behalve plastic verpakkingen ook metalen 

verpakkingen o.a. blik en drankkartons in 

het oranje gedeelte van de duocontainer  

gooien of in de PMD-container bij de super- 

markt. Meer info: www.tilburg.nl/afval. 

             Cocon ontvangt 
    Verkeers-veiligheidslabel  

                                       Het is onze wijkschool De Cocon gelukt om  

                                       samen met de gemeente te zorgen voor   

                                       goede verkeersmaatregelen in de buurt van 

                                       de school. Naast de oversteekplaats van Jantje 

Beton en de markering ‘Schoolzone’ is ook led-verlichting op de 

grond bij het stoplicht geplaatst en voetstapjes die de veiligste 

route naar de school aangeven. Binnen de school wordt extra 

aandacht besteed aan verkeeronderwijs en worden de leerlingen 

van groep 8 voorbereid op hun praktisch verkeersexamen.  
 

 
Kerst-Inn 2015   
De werkgroep 55+ nodigt wijkgenoten van 55 jaar of ouder uit voor 

een sfeervolle kerstmiddag in De Baselaer. De middag vindt plaats 

op vrijdagmiddag 18 december vanaf 13.30 uur. U wordt ontvangen 

met een lekker bakje koffie / thee en kerstbanket!  

Een koor zorgt voor de muzikale omlijsting met kerstliederen  en 

een vrolijk repertoire. Uiteraard draagt Ria weer een ontroerend 

gedicht voor en als klap op de spreekwoordelijke bekende vuurpijl: 

samen Chinees eten. Na afloop mag u de tafelversieringen mee 

naar huis nemen. Kaartjes á €7,00 zijn te verkrijgen op maandag 7 

december in De Baselaer, Hoefstraat 175 tussen 10.00 uur en 12.00 

uur, en tussen 19.00 uur en 20.00 uur. 

 
 

 
Sportkanaal Tilburg organiseerde op                  

10 oktober een gezamenlijke open  

dag van alle sportverenigingen langs  

het Wilhelminakanaal. Dit was de  

eerste actie waarmee Sportkanaal 

haar gezicht aan Tilburg liet zien. Sportkanaal Tilburg is een 

burgerinitiatief, gestart door architect Kim de Greef. Zij bedacht een 

concept om van het Wilhelminakanaal een breed lint te maken 

waar jong en oud kunnen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. 

Een mooi hardlooppad langs het kanaal is daar een onderdeel van. 

Samen met sportverenigingen (o.a. ons eigen NOAD), wijkraden 

(natuurlijk ook De Ring!) en zorginstanties langs het kanaal is het 

concept verder ontwikkeld. Ook de gemeente Tilburg ondersteunt 

het initiatief. www.sportkanaaltilburg.nl     

 

Studiedag De Ring 
Afgelopen maand heeft het bestuur van De Ring zich samen met 

werkgroep WijkSignaal gebogen over twee actuele vraagstukken: 

Een advies uitbrengen aan ContourDeTwern voor vernieuwing van 

het beheer van buurtcentrum De Baselaer en de vraag hoe het 

programma Accent op ieders Talent het komende jaar stevig 

verankerd kan worden in de wijk, met een consistente groep 

aanjagers uit de wijk. Voor deze laatste wordt de komende 

maanden een actieplan uitgezet. Mensen met  

organisatietalent en wat vrije uurtjes worden van  

harte uitgenodigd zich te melden voor versterking 

van de kerngroep! (info@de-ring.org)   

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tilburg.nl%2Fafval&h=HAQFsCqNbAQFTbCTaE8aD68tCW7PreULTlH41IOHan_MKVQ&enc=AZMUjnOBaECjGrTwgiahvKLjtJz0cV19oz3mmcmEFxl9F23wVeGNm5ciQGOaaKTq3ComlS2PIk47oFCPziBGEjbPnyhm4UMnXK5XuBiDVB-C7U26Y4DhBpga-bPhkQZMT4797FruYD2xCTFte_bXepynKRDvDzmh1R5mxKZwDI5HbM0EQ-N1c6bgIYSMeFGMGMzFVXcsdA9deA_NqSlYi84A&s=1
http://www.sportkanaaltilburg.nl/


 
           

 

Even voorstellen: 
Wijkondernemer 
Dick van Boxtel  
Samen met zijn team maken ze 

dagelijks de doelstelling, meer 

leveren dan een klant verwacht, 

waar. Het Perspektief werkt 

voor zowel particulieren, zzp’ers 

als werkgevers binnen het MKB. 

Ze ontzorgen u op financieel-

administratief gebied en met uw 

belastingzaken. Zo verzorgen zij 

de aangifte inkomstenbelasting 

en de aanvraag of wijzing van 

toeslagen. Daarnaast verzorgen 

ze de financiële en salarisadmi-

nistratie van zakelijke klanten en 

zijn ze aanspreekpunt voor 

personele vraagstukken. Het 

Perspektief onderscheidt zich 

van de andere kantoren doordat 

ze zich werkelijk verdiepen in u 

als klant en geven u gevraagd 

maar ook ongevraagd advies 

waar u werkelijk wat aan heeft. 

Juist omdat ze laagdrempelig 

zijn, maar staan voor kwaliteit 

groeien ze ieder jaar door mond 

tot mond reclame. Voor meer 

informatie of vrijblijvende 

kennismaking: 013-5133729 

www.hetperspektief.nl of 

info@hetperspektief.nl.

 

   

Op 15 december tussen18.00 en 

19.00 uur lopen ouderen van 

Zorgcentrum Padua begeleid 

door buurtgenoten een lichtjes-

tocht door de wijk. De huizen 

langs de route zijn zoals elk jaar 

feestelijk verlicht met kaarsen. 

Dit jaar zal een blazersorkest de 

stoet verwelkomen op het Padua-

plein, waar ook andere buurt-

bewoners aanhaken om, onder 

het genot van warme chocolade-

melk elkaar te ontmoeten en 

terug te blikken op het voorbije 

jaar. Wie zin heeft om zelf 

koekjes te bakken is hiertoe van 

harte uitgenodigd!  

 

 

Vraag Verrijk je Wijk-bijdrage aan 
Organiseert u binnenkort een kerst- of oudjaarsactiviteit met en 

voor uw buurt? Vraag dan nog snel een bijdrage in de kosten aan 

via wijkorganisatie De Ring. Er is nog budget en wat is nou leuker 

dan samen met je buurtgenoten een gezellige ontmoeting te 

organiseren in het park of achter de woningen. Kijk hoe makkelijk 

het kan en wat de voorwaarden zijn op www.de-ring.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede dankzij een bijdrage van Verrijk je Wijk en de spullen uit het 

uitleendepot van Wijkorganisatie De Ring hebben bewoners 

omgeving St Nicolaasstraat op zondag 13 september een 

geslaagde middag kunnen organiseren. Met ruim 45 personen, 

volwassenen en kinderen te samen hebben zij genoten van een 

erg gezellig samenzijn en de kids van het leuke springkussen. De 

aanwezigen hebben zelf voor een hapje en drankje gezorgd en 

dankzij Verrijk je Wijk hebben zij kunnen trakteren op wat lekkers 

bij de koffie en de thee. 

Geinspireerd? 
Steek de hoofden bij elkaar en organiseer ook een gezellig 

samenkomen rond de kerst, oud en nieuw of driekoningen! 

 

Opvang asielzoekers  

Aan de randen van Europa voltrekt zich een humanitaire ramp. In 

Europa, en dus ook in Nederland, is (nood)opvang van vluchteling-

en heel hard nodig. Tilburg is een humane en gastvrije stad die 

staat voor een sociaal asielbeleid en haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid daarin neemt. 

Vanaf vrijdag 16 oktober zijn daarom zo'n 250 vluchtelingen 

neergestreken in de voormalige dansschool aan de Ringbaan. 

Misschien bent u hen al tegengekomen in de wijk  Tot uiterlijk 27 

november kunnen de vluchtelingen in de locatie blijven. Op 1 

december wordt het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 

Ondertussen zoekt de gemeente actief naar mogelijkheden om 

een regulier asielzoekerscentrum in Tilburg te realiseren. Meer 

informatie vindt u op www.tilburg.nl/noodopvang. 

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Tilburg: 

 013 542 80 06  

of mailen:  

opvang@tilburg.nl. 
 

 

Familieberichten 
Afgelopen maanden zijn er 

zoveel bijzondere persoonlijke 

hoogtepunten geweest bij de 

vrijwilligers van De Ring, dat 

we eenmalig een speciale 

familierubriek inrichten:  
 

Elon en Maaike (KBG) zijn ouders 
geworden van een blakende dochter 

*** 

Martijn en Ingrid (bestuur)  
zijn getrouwd 

*** 

Debbie en Michael (Cultuurnetwerk) 
zijn getrouwd 

*** 

Frank de Krom en zijn vrouw 
(bestuur) zijn opa en oma geworden 

van een prachtige kleindochter 
*** 

Karin en haar man  (Cultuurnetwerk) 
verwachten heel binnenkort hun 

eerste kindje 
 

Het bestuur van De Ring 

feliciteert ieder van harte met 

deze heugelijke feiten.

 

Bah, Bart van 
Peltplein  
Jaarlijkse bevraagt de Stichting 

Nederland Schoon bezoekers 

over de netheidsgraad van 476 

winkelgebieden. En wat blijkt… 

ons eigen  Bart van Peltplein is 

bijna het smerigste winkel-

gebied van Nederland. Alleen 

een winkelcentrum in Leiden 

scoort nog slechter. Dat laten 

we toch niet gebeuren?!  De 

wijkraad, gemeente en Jumbo 

en pandeneigenaar slaan de 

handen ineen om volgend jaar 

met stip te stijgen naar een 

meer respectabele plek in de 

ranglijst.  

Hebt u 

ideeen 

voor een  

verbetering  

en wilt u de  

handen mee uit de mouwen  

steken, laat het ons weten: 

info@de-ring,org. We gaan 

van ons laten horen! 

 

http://www.hetperspektief.nl/
mailto:info@hetperspektief.nl
http://www.de-ring.org/
http://www.tilburg.nl/noodopvang
mailto:opvang@tilburg.nl

