
 
  Nieuwjaarsborrel 

 

Half januari proostten vele actieve wijkbewoners samen in De 

Baselaer op het nieuwe jaar. De voorzitter van De Ring presenteerde 

traditiegetrouw, op een interactieve manier, een indrukwekkend 

overzicht van initiatieven die de vele werkgroepen afgelopen jaar 

weer voor elkaar hebben gebokst. Twee complimentenvissers die zich 

onder de menigte hadden verschanst verrasten menig wijkbewoner 

met welgemeende complimenten. Wijkgenoot en zanger Leon van 

Roozendaal kreeg met zijn de sfeerverhogende muziek en zang de 

voetjes op de dansvloer. Het afsluitende presentje, werd zeer op prijs 

gesteld door de vrijwilligers!  
  

 

 
 
 

 
Wijkwandelingen in de prijzen! 

We hebben er u al vaker over geïnformeerd en vele van u wandelden 

de eerste wijkwandeling in november mee. En nu hebben we voor dit 

initiatief een geweldige prijs gewonnen. Daar zijn we beretrots op, 

met name de erkenning die we daarmee voor de wandelingen hebben 

gekregen. Wijkorganisatie De Ring ontving de prijs van het Fonds 

Cohesie.  

Via de wijkwandelingen 

  ontmoeten nieuwe 

     bewoners elkaar én 

     huidige wijkbewoners. 

       Hierdoor hopen we een   

   bijdrage te leveren aan 

een plezierige wijk, waar 

                                                  mensen zich welkom en gezien voelen.  

                              De wandelingen voeren onder leiding van een gids 

langs karakteristieke plekken, markante bewoners en sportieve, 

smakelijke, natuurlijke en culturele initiatieven. Het doel is om 

draaiboeken voor vijf wandelroutes te maken, plus een bundel en 

website met wijkverhalen. 

Tijdens een informeel samenzijn met enkele bestuursleden van De 

Ring en wijkbewoners werd de prijs uitgereikt door 

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Ook aanwezig bij de 

prijsuitreiking waren de heer Hendriks en echtgenoot die het fonds 

Cohesie hebben opgericht.  

De video-impressie van de prijsuitreiking staat online: 

https://youtu.be/qujDuje7I9w. De video-impressie van de eerste 

wandeling op: https://youtu.be/dhgHGuVyze0. 
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Wijkkalender 
 

Elke maandagavond 
18.30-19.30 
Inloopspreekuur Baselaer  
 

5-9 febr (zie item) 
Kindercarnaval in De 

Baselaer 
 

17 febr 20.00-22.00 
Vergadering werkgroep 

WijkSignaal  
 

29 febr 20.00-22.00  
Bestuursvergadering De Ring 

Deelname op uitnodiging 
 

3 maart 20.00-22.00  
Vergadering KBG 

Deelname op uitnodiging 
 

4 maart  
Kinderdisco in De Baselaer 
 

12 maart  
Paasspecial Accent op Ieders 
Talent 
 

19 maart 
Welkom in de wijkwandeling 

Bijzondere plekken. 

Deelname voor genodigden.  

Wijkbewoner, niet 

uitgenodigd maar wel 

interesse? Laat het ons 

weten via: 

Ingrid.van.kampen@de-

ring.org. Vrijgevallen plekken 

worden ingevuld met 

geïnteresseerde 

wijkbewoners. 
 

22 maart 19.30 uur 
Ondernemend Groeseind 

Workshop voor ondernemers 

uit de wijk 

 

Paasspecial 
Verschillende talenten vanuit 

het programma Accent op 

ieders talent trekken op 12 

maart van 11 tot 2 uur langs 

de pleinen in de wijk. Wilt u 

uw talent delen of hulp van 

een buurtgenoot? Kom dan 

naar Rector Coppenserf, 

Pieterspark, Paduaplein of de 

Houtstraat. Wilt u een 

persoonlijke uitnodiging 

ontvangen exacte tijden? 

Mail dan uw mailadres naar: 

eline.engelhart@de-ring.org. 

 

 

 

 

 

 

  
  
Peerby  
 

Misschien ken je hem al? 

Peerby de buurtapp waar-

mee je spullen kunt lenen en 

uitlenen van en aan je buren. 

Binnen een bepaalde straal 

zie je wie aangesloten zijn en 

kun je bekijken waar zij naar 

op zoek zijn. Je kunt ook zelf 

een vraag uitzetten. Bijv. jij 

leent verhuisdozen uit aan 

een meisje uit de buurt die 

gaat verhuizen en 

je leent bij een  

klusser in de zij- 

straat een sloop- 

hamer voor het 

neerhalen van je  

vervallen schuur. 

 

https://youtu.be/qujDuje7I9w
https://youtu.be/dhgHGuVyze0
mailto:eline.engelhart@de-ring.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Winteractie en voorjaarsactie 
Ondanks dat we nog maar heel weinig  

van de winter hebben mogen beleven,  

zijn de vrijwilligers van werkgroep  

WijkSignaal al weer helemaal klaar om 

zodra het gaat sneeuwen, u of uw buren  

te ‘betrappen’ op het sneeuwvrij maken 

van het trottoir. 
 

Zoals verschillende wijkgenoten al hebben mogen ervaren 

tijdens eerder seizoensacties, delen we natuurlijk ook weer 

leuke attenties uit om u te laten weten dat wij het enorm 

waarderen dat u bijdraagt aan een schone en gezellige wijk! 

Enne… mocht vadertje winter ons dit jaar niet meer bezoeken, 

dan gaan we geruisloos over op onze voorjaarsactie. Kijk naar 

ons uit! 
 

 

Zorg voor ouderen in de wijk  
Maandagavond 18 januari was in 

Zorgcentrum Padua een informatie- 

bijeenkomst over de zorg voor de  

(kwetsbare) ouderen in de wijk.  

De avond stond in het teken van  

“Hoe kunt u als oudere zo lang  

Mogelijk thuis blijven wonen? “. 

Tijdens deze bijeenkomst werden 

professionals en wijkbewoners geïnformeerd over de 

mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen.  

Er werd gesproken over de methode familiezorg die 

beroepskrachten voorziet van een werkwijze en instrumenten 

voor iedere fase in het zorgproces op het gebied van 

ondersteuning voor de thuiswonende ouderen. Jolanda 

Verschuur van de T-aanpak (toegang en wijkverpleegkundige) 

vertelde over de taak van de wijkverpleegkundige om te kijken 

naar de thuissituatie, hulpvragen in kaart te brengen en met de 

cliënt en zijn netwerk een gezamenlijk zorgplan te maken. Er 

wordt samen met de mantelzorger gekeken of en  hoe mensen 

langer thuis blijven wonen. Hierdoor hoeft niet direct 

professionele zorg ingezet te worden. U kunt een beroep doen 

op de wijkverpleging, de kosten worden betaald uit de 

zorgverzekering.  

De derde sessie ging over ouderenmishandeling. Veel ouderen 

blijken geen melding van mishandeling te maken uit loyaliteit 

van diegene waar ze afhankelijk van zijn. Medewerkers van de 

Wever hebben een training over de signalen van 

ouderenmishandeling. Na de pauze konden de aanwezigen 

langs de informatietafels van o.a. ContourdeTwern, de 

dementieconsulente, stichting Alleen op de Aarde en de 

wijkverpleegkundige.  

Meer info: 06-53445728 j.verschuur@dewever.nl 

 

 

 
 
 
 
 
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!  

Klankbordgroep jaarresultaten 
 

 
Het afgelopen jaar heeft de KBG weer adviezen omtrent de 

plannen voor Rosmolen geformuleerd aan samenwerkings-

partners gemeente Tilburg, Tiwos en WonenBreburg, 

waaronder woningontwerpen en het stedenbouwkundig plan. 

Na 10 jaar meedenken over de grootste herstructurering uit de 

geschiedenis van Tilburg, weet de KBG inmiddels als geen ander 

welke vragen te stellen, maar vooral hoe zij constructief advies 

kunnen geven. Samen met de projectpartners is afgelopen 

november het participatieprotocol met samenwerkings-

afspraken rondom de herstructurering geactualiseerd.  

Regelmatig schuiven ook nog nieuwe leden aan. Afgelopen jaar 

zijn er twee nieuwe leden vanuit de bewonersgroepen met 

toekomstige bewoners van Rosmolen aangesloten, waardoor 

korte lijnen zijn ontstaan met deze groepen bewoners die een 

grote rol hebben bij de ontwikkeling van Rosmolen. Ook in 

2016 komen er nog momenten van advies en meedenken over 

de plannen. De KBG blijft meepraten en blijft u zo goed 

mogelijk informeren, maar wilt u zelf ook invloed uitoefenen en 

meedenken over de herbouw van Rosmolen, mail dan naar 

klankbordgroep@de-ring.org of bel: 013 5431371 (Maartje 

Pennings). 
 

Lichtjestocht Paduaplein  
Afgelopen december organiseerde wijkbewoners samen met 

Zorgcentrum Padua voor de eerste keer een lichtjesroute, 

nieuwe stijl. Op het plein werden de deelnemers opgewacht 

door blazers ensemble Koel Serveren, een vuurtje en warme 

chocolademelk. Sfeer was buitengewoon mooi. Naast de 

mensen op het plein keken ook veel buurtbewoners vanaf hun 

balkon of deuropening naar het spektakel. De organisatoren 

denken er zelfs over een herhaling aan het eind van dit jaar!  

Hopelijk komen alle buren dan naar het plein om elkaar 

informeel te ontmoeten.  

 

mailto:j.verschuur@dewever.nl
http://www.dancelife-tilburg.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/
mailto:klankbordgroep@de-ring.org


  

 
Zin in theater? 
De Baselaer heeft een 

prachtig podium met veel 

werkeloze uurtjes. Lijkt het 

jou leuk om theater te 

spelen? Wellicht kun je 

samen met andere geïnter-

esseerde wijkbewoners een 

theatergroepje starten in 

buurtcentrum De Baselaer. 

Zin in? Stuur een berichtje 

naar willemvandevoort@ 

contourdetwern.nl.  
 

Koersbal  

Elke dinsdag- en vrijdagmiddag  

kunt u van 14.00 tot 16.00 u 

koersballen in Zorgcentrum 

Padua. Voor €2,50 per maand 

kunt u een keer per week 

spelen. Voor €5,00 zelfs twee 

keer per week.  
 

 
 

Groen op straat 
Buurtbewoners die genoeg 

hebben van de grijze tegels in 

hun straat kunnen tot 12 

februari 'groen' (boom, struik 

of plantenbak) aanvragen 

voor op of in de grond. 

Interesse? 

Teken met 

een krijtje  

de plek die 

je wilt  

vergroenen. Maak hiervan 

een foto en mail het idee dan 

naar groenestraat@tilburg.nl 

(liefst met cc naar info@de-

ring.org, zodat de wijkraad 

weet of er behoefte bestaat 

aan dergelijke initiatieven).  

Kijk voor de voorwaarden op: 

tilburg.nl/tilburgknaptop/#c4975 
 

De Ring succes op beursvloer: 

Dankzij de geweldige bijdragen van het Tilburgse bedrijfsleven was in 

2015 de beursvloer succesvol voor onze wijk.  

 

Hoppenbrouwers techniek uit Udenhout 
bood spontaan hun hulp aan nadat we hen vertelden hoe bewoners 
in onze wijk een andere bewoner belangeloos vooruit hielpen en we 
een situatie illustreerde waarbij men nog erg verlegen zat om wat 
Electro materialen.  
 

Met  waren we al snel rond, ze schonken ons 
een mooie rode loper voor de onthaal van de gasten bij onze 
succesvolle activiteit “wijkwandelingen”. Als tegenprestatie maken ze 
een keer gebruik van ons LOKAAL 3  
en zorgen wij voor taart 
 
 

Het resultaat van de derde succesvolle match met                                

wappert al enkele weken fier voor De Baselaer: 

 
 

 kwam met een boek  
vol spullen naar de beursvloer. Wij kregen  
een mooie desktop met beeldscherm,  
papier en prullenbak. 
 
 

 

Kindercarnaval 
 

 

Even voorstellen: 
Wijkondernemer 
Broodcoaching 
Op zoek naar werk?  

Gedoe op je werk? Balans kwijt 

tussen werk en privé?  

Werken heeft impact: als het 

loopt is het goed, als het er niet 

is of problemen geeft, kun je er 

behoorlijk last van hebben. Je 

doet je werk toch het liefst goed 

en met plezier. Als dat (nu even) 

niet lukt kan buurtgenoot 

Mathilde van der Pol je helpen. 

Misschien ken je haar uit de wijk: 

ze woont in de Paduastraat met 

man en 3 kinders, en rijdt rond 

op een oranje fiets.  

Een goed gesprek over jou en je 

werk? Maak een afspraak en 

Mathilde zoekt samen met jou 

uit waar jij verder mee komt.  

Coaching aan werknemers, 

ondernemers,  werkzoekenden, 

leidinggevenden. Intervisie voor 

leidinggevenden, ook in 

company en Teamtrajecten 

(samenwerken, effectiviteit en 

communicatie). 

Mathilde van der Pol 

mathilde@broodcoaching.nl 

06 28 49 46 47 

www.broodcoaching.nl 

 
 

Huishoudcheque  
Geef eens wat vrije tijd! Verras je 

partner met de Tilburgse 

huishoudcheque. Met de 

huishoudcheque kun je voor 10 

euro per uur maximaal drie uur 

per week schoonmaakhulp 

inkopen bij één van de 

deelnemende 

thuiszorgorganisaties. Meer 

informatie en aanmelden: 

www.huishoudchequetilburg.nl. 
 

mailto:willemvandevoort@contourdetwern.nl
mailto:willemvandevoort@contourdetwern.nl
mailto:groenestraat@tilburg.nl%20(liefst%20met%20cc%20naar%20info@de-ring.org,%20zodat%20de%20wijkraad%20weet%20of%20er%20behoefte%20bestaat%20aan%20dergelijke%20initiatieven).
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:  
 

Januari   Nieuwe hoofdbeheerder uitleendepot van start en prachtige nieuwe marktkramen, uitklap tenten, sminkspullen 
en ranjafonteinen in gebruik genomen. 

 Buurtpreventieteam  geïnstalleerd, halverwege 2015 kennisgemaakt met WijkSignaal.  
 Start van 7 Buurt whats-appgroepen in de wijk. 

Februari  Wijkschouw met  wethouder, gemeenteambtenaren en wijkbewoners. 

Maart  Klusdag lokaal 3 (thuisbasis van de wijkraad en actieve wijkbewoners: Nieuwe kleuren, meubels en indeling. 

April  Bestuursondersteuner/Wijkverbinder van De Ring start met verkennen van de wijk. 
 Lenteactie werkgroep WijkSignaal: Mooiste tuintjes beloond met een bosje tulpen en aanleg geveltuintjes. 

Mei  Start deelname  van De Ring aan buurtregie om zorgpunten uit de wijk te benoemen en  oplossingen te 
bedenken. 

 Herstart gesprekken tussen ContourdeTwern, gemeente en De Ring over verbouwing Baselaer. 
 Muzikale middag door 55+groep. Zij organiseren jaarlijks gezellige activiteiten en scoorden onlangs tienen bij een 

tevredenheidsenquête onder de deelnemers! 

Juni  Bourgondische avond voor wijkbewoners door Kookclub Raquelita’s in Kerkibo. Wij zijn fan van ‘onze’ wijkkok, die 
ook de kooklessen in De Baselaer verzorgd. 

 Eerste zomerfeest door de beheergroep Schotelplein in de prachtige Oostertuin. 

Juli  Informatiemarkt voor nieuwe en huidige bewoners over plannen rondom Rosmolen gezamenlijk georganiseerd 
door Klanbordgroep Bestuur van De Ring, de woningbouwverenigingen Tiwos en WonenBreburg, Contour de 
Twern en de gemeente Tilburg. 

September  Noppeskaravaan door de wijk om de bewoners persoonlijk uit te nodigen voor de Noppesdag. Veel plezier, veel 
bekijks en veel enthousiaste reacties! 

 Veel wijkbewoners wandelden tijdens de Noppesdag van plein naar plein. Het weer hielp erg mee aan het 
genieten van de activiteiten en hapjes op de verschillende pleinen.  

 Voor de eerste keer ontmoetten huidige en toekomstige bewoners van Rosmolen elkaar tijdens de burendag, 
georganiseerd door de aankomende bewonersgroep van Tiwos. 

Oktober  Open dag ter promotie van het sportkanaal in ontwikkeling. (sport en recreatiemogelijkheden langs het hele 
kanaal i.s.m. o.a. de sportclubs en wijkraden) 

 Studiedag De Ring, Accent en WijkSignaal over continuïteit en borging Accent op ieders Talent en de bijdrage van 
De Ring aan het beheer van de Baselaer. 

 WijkSignaal spot vegende bewoners en beloont hen met een herfstverrassing.  

November  Cultuurnetwerk en vele wijkbewoners organiseren de Kunst en Cultuurwandeling, compleet met wandelapp via 
de website van De Ring. De eerste van 5 welkom in de wijk wandelingen (Natuur, bijzondere plekken, sport, 
proeven), in het teken van verwelkoming nieuwe wijkbewoners en het verbinden van bestaande bewoners. 

December 
 

 Werkbezoek Pluktuin Stokhasselt (t.b.v. ideeën voor groeninvulling in Rosmolen) 
 Ondernemend Groeseind presenteert workshops voor en door wijkondernemers. 
 Inventarisatie wensen kunstobject St. Pieterspark. Veel reacties en het team is inmiddels druk aan het tellen. 
 Sociale map is af en ligt ter inzage en inspiratie in lokaal 3 (Baselaer). 

Jaaroverzicht wijkorganisatie de Ring 2015 
Wijkorganisatie De Ring is werkzaam met en voor de bewoners van de wijk Groeseind - Hoefstraat in de gemeente Tilburg. De 
Ring werkt actief aan de betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid van de wijkbewoners ten behoeve van het 
vergroten en in stand houden van de leefbaarheid in onze wijk Groeseind-Hoefstraat. 
De belangrijke kernwaarden hierbij zijn: gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en iedereen mag meedoen.  
Het uitgebreide jaaroverzicht staat binnenkort op de website: www.de-ring.org 

zoekt buurtbewoners die 

 Een oppas nodig hebben, verschillende dochters van onze talenten zoeken een leuk oppasadres. 

 Een student wil helpen met huiswerkbegeleiding economie en engels havo 4 en iemand 

voor ondersteuning bij wiskunde havo 1. 

 Eens per 3 weken de notulen wil maken van de bestuursvergadering van Wijkorganisatie De Ring. 

 Zin heeft om de materialen uit het uitleendepot op de  te zetten. 

 De functie van straatambassadeur wil vervullen in de buurt/straat waar hij of zij woont. Inmiddels 

zijn er al 5 bewoners die dit voor hun deel van de wijk doen, uiteindelijk streven we er naar dat er in elke straat iemand 

zich meldt.  

Meer weten.. mail dan met l.verspaandonk@de-ring en we zorgen dat u een uitnodiging krijgt voor deze gezellige ontmoeting. 

 

http://www.de-ring.org/
mailto:l.verspaandonk@de-ring

