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Wijkkalender
7 mei 20.30 uur
Openlucht buurtbios
Speelplek ‘The Wallnote’
Past. Schutjesstraat.

10 mei
Buurtregie. Inbreng door
wijkbewoners over
buurtsituaties die aandacht
vragen kan vóór 5 mei aan
info@de-ring.org

10 mei 19.30- 21.30 uur
Start buurttheater
Buurtcentrum De Baselaer.

23 mei 20.00- 22.00 uur
Bestuursvergadering De Ring
Deelname op uitnodiging.

26 mei 13.30 uur
Excursie doktersmuseum
Opstaplocatie: Buurtcentrum
De Baselaer, Hoefstraat 175

26 mei 19.30- 21.30 uur
Accent op ieders Talent
Netwerkavond
Ondernemend Groeseind

2 juni 20.00 – 22.00 uur
Klankbordgroep
Deelname op uitnodiging

14 juni
Buurtregie. Inbreng over
buurtsituaties vóór 10 juni
sturen aan info@de-ring.org

15 juni 20.00-22.00 uur
WijkSignaal

20 juni 19.30- 21.30
Accent op ieders Talent
Netwerkavond
Ondernemend Groeseind
Hebt u ook activiteiten
voor de wijkagenda? Mail
e.engelhart@de-ring.org

Ontwerp De Cocon valt in de prijzen!
Het ontwerp van De Cocon voor de 'Kidz
maken de blitz'-banierenwedstrijd is in de
prijzen gevallen! Martyna Karys uit groep 7a
van basisschool De Cocon ontwierp de banier
Piek met Techniek en deze werd verkozen tot
één van de drie beste. De banier maakte deel
uit van zo’n zeventig inzendingen van
evenzoveel scholen uit Tilburg e.o. die waren
te zien op de Heuvel. Een hele verdienste dus!
De prijs, een uitstapje naar de Ontdekfabriek in
Eindhoven voor een groep van dertig kinderen
van de winnende school, werd dan ook zeer
enthousiast ontvangen!
Ook een keer in de prijzen vallen? Kijk op de
volgende pagina. Daar staat een wijkpuzzel.
Los de woordzoeker op en stuur de verborgen
boodschap in. Wie weet wint u een van de
mooie prijzen!

Openluchtbios in the Wallnote
Zaterdag 7 mei sluiten we samen de meivakantie af in the Wallnote
(Past. Schutjesstraat) met de film TRASH. Deze film gaat over 3
jongetjes die opgroeien in een sloppenwijk
en de kost verdienen met het afstruinen
van een grote vuilnisbelt. Tijdens hun
zoektocht naar bruikbare spullen vinden
ze op een dag een gevulde tas. Het trio
besluit om de spullen te houden en komen
hierdoor al snel in de problemen...
Iedereen is welkom!
Aanvang film 20.30 uur. Entree gratis.
Neem gezellig je eigen KLAPSTOELTJE,
DEKENTJE, HAPJE & DRANKJE MEE!

Zin in TONEEL???
Vanaf dinsdag 10 mei start een groep wijkbewoners een eigen
buurttheater. Het buurttheater is voor volwassenen uit onze wijk
en vindt plaats op dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Het is
de bedoeling dat de theatermakers alles zelf gaan doen! Dat wil
zeggen: We gaan samen improviseren, schrijven en acteren, maar
ook zelf kostuums maken, decor bouwen en grimeren.

Wilt u meespelen? Of heb je een ander talent
en wil je graag helpen? Neem dan contact op
met Willem van de Voort via 0625178472 of
willemvandevoort@contourdetwern.nl

Geveltuintjes
Heel veel wijkbewoners hebben
gereageerd op de oproep om
met hulp van de gemeente een
geveltuintje aan te leggen.
Mede dankzij dit project
(Groene straten) wordt onze
wijk steeds groener en wordt
wateroverlast tijdens hevige
buien vermindert.
Er zijn echter inmiddels zó veel
aanvragen gedaan, dat het
budget voor 2016 op is. Wilt u
toch perse nog dit jaar een
geveltuintje? Dan mag u het ook
zelf aanleggen. Omdat onze wijk
binnen de Ringbanen ligt, wil de
gemeente dat u er wel even
melding van doet bij hen (zij
controleren of er geen leidingen
in de weg liggen).

Ondernemend
Groeseind
Dat zijn…ondernemers uit de
wijk die elkaar willen leren
kennen, elkaar aan
opdrachten helpen en samen
de economische kracht van de
wijk versterken.
Graag komen we in contact
met ondernemers die kennis
en kunde willen delen of
werkervaringsplekken
aanbieden aan bewoners uit
de wijk... Meer weten?
Kom vrijblijvend een keer
naar een netwerkavond van
Ondernemend Groeseind (zie
wijkkalender).

Tafeltennissen op Padua
Elke donderdagmiddag kunt u tafeltennissen op Padua. Onder
begeleiding kunt u ook les krijgen of gewoon gezellig een partijtje
spelen. De kosten bedragen €2,00 per keer. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Zorgcentrum Padua, Trees Jansen, telefoon 0135408600.

Doe mee en win!
Wijkondernemer Mariëlle Crijns, freelance corrector/redacteur
en puzzelmaker, maakte speciaal voor deze nieuwsbrief een
woordzoeker. Meer puzzels vindt u op www.puzzelcorner.nl.

Voorjaarsactie
Het is weer lente! En dat betekent dat de leden van de werkgroep
WijkSignaal op pad gaan om wijkbewoners te verblijden met een
lente-attentie. Als uw kleurrijke (gevel)tuintje of fleurige bloembakken zo opvallen als aanwinst voor de buurt, kan het zijn dat ze
bij u aanbellen om u te verrassen. Zorg dus dat uw tuin er tiptop
uitziet komende weken! Wilt u ons tippen over een buur met een
prachtige tuin, mail dan naar e.engelhart@de-ring.org.

Schoonmaak-aanhanger lenen

BUREN
DE RING
HOEFSTRAAT
HOUTSTRAAT
IDEEEN
JEUGD
KUNST
SAMEN
SIGNALEN
SPEELPLEIN
UITLEENDEPOT VEILIG
WELKOM
WINKELS

GROEN
HULP
JUMBO
SCHOON
STRAATFEEST
WANDELEN
ZORG

Welke verborgen boodschap ontdekt u? De winnende zin kunt u
tot 1 mei 2016 insturen naar: e.engelhart@de-ring.org.
Onder de winnaars worden drie prijzen verloot, die aangeboden
worden door wijkondernemers.

Zin in een actieve straatvoorjaarsschoonmaak?
Mobiliseer uw buren!
Wijkbewoners die samen met buurtgenoten de wijk opruimen
en/of de groenstroken schoonmaken, kunnen bij de gemeente
gratis een aanhanger lenen. In de aanhanger zit alles wat nodig is
voor de schoonmaak.
Meld uw actie ook bij de
wijkorganisatie. Wellicht
kennen wij buurtgenoten
met groene vingers die een
handje mee willen helpen
(info@de-ring.org).
Reserveren van de aanhanger kan via groen@diamant-groep.nl of
013 - 464 17 00 (werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur).
Een medewerker van de Diamant-groep brengt de aanhanger en
haalt hem weer op (ook in het weekend). Voor het gebruik wordt
een leenovereenkomst getekend.

Nieuws van de klankbordgroep

Veilig op vakantie

De Klankbordgroep en een groep ‘overige’ betrokken bewoners
hebben de afgelopen periode actief meegedacht over het groen
en openbaar gebied in Rosmolen. Dit plan is nog steeds in
ontwikkeling, maar de voorlopige plannen worden al getoond
tijdens de informatiemarkt (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Afgelopen vergadering schoof o.a. wethouder De Vries aan bij
de KBG. Er is gesproken over onze goede ervaringen met de
totstandkoming van de speeltoestellen in Groeseind. De
projectpartners hebben toegezegd dat buurtbewoners ook
betrokken worden bij de speelplekken in Rosmolen. Hoe dat
gaat gebeuren, wordt later bekend. We houden u op de hoogte!

Deze keer heeft de nieuwsbrief een bijlage: De vakantiekaart.
We weten dat we er vroeg bij zijn, maar de zomervakantie is
weer in aantocht en… inbrekers vieren geen vakantie.
De werkgroep WijkSignaal van wijkorganisatie De Ring biedt u
daarom deze praktische kaart aan, zodat u nu al met uw buren
in gesprek kunt over uw eventuele vakantieplannen. Wellicht
kunt u elkaar een handje helpen om uw huis met een gerust
gevoel achter te laten.

Kennismaking
bewoners
Villament

Na een half jaar wonen, wilden
de nieuwe eigenaren van het
appartementen-complex
Villament (St. Pieterspark)
weleens echt met elkaar
kennismaken. Natuurlijk
kennen een aantal bewoners
elkaar al wel, je komt elkaar
immers regelmatig tegen in de
hal, de lift en op het
parkeerterrein. En natuurlijk
hebben ze het afgelopen half
jaar ook al enkele malen met
elkaar vergaderd.
Maar sinds woensdagavond 17
februari weten ze ook alles
over elkaars interesses en
hobby's, dat de oudste
bewoonster 75 jaar is en de
jongste 21 jaar. De buren
kennen elkaars voornaam en
wie (nog) werkt, studeert of
met pensioen is. Iedereen
kwam die avond bij elkaar in
Buurtcentrum De Baselaer.
Het doel was nader kennis met
elkaar te maken. En dat is
gelukt! Het was erg gezellig.
Mensen voelen zich al
betrokken bij elkaar en hun
woonomgeving en willen ook
echt de handen uit de mouwen
steken. Het was een hele
bijzondere avond, die
financieel werd ondersteund
door een bijdrage van Verrijk
je Wijk, waarvoor de
Villament-bewoners de
wijkraad hartelijke danken.
De bewoners hopen als alle
appartementen bewoond zijn,
weer een keer samen te
komen zodat ook de nieuwe
bewoners welkom geheten
worden.

Inschrijven wijkwandelingen
Ook zo`n zin in de zomer, met zijn zwoele zomeravonden?
Heerlijk zorgeloos dwalen door onze wijk, de straten verkennen
en bijzondere plekken ontdekken? Meld u dan snel aan als
belangstellende voor één van de, -met en door
wijkbewoners uitgezette en
begeleide, - wijkwandelingen!
Er is voor ieder wat wils.
U kunt kiezen uit een wandeling
die langs sportieve plekken leidt
of één die u brengt bij bijzondere
historische delen van de wijk. Wat denkt u van een wandeling
waarbij u allerlei lekkers kunt proeven of een route die u juist de
bijzondere natuur in de wijk laat ontdekken?
We wandelen ongeveer 2,5 uur en houden regelmatig
tussenstops bij interessante plekken en mensen met mooie
wijkverhalen. Vóór elke wandeling verzamelen we in
buurtcentrum De Baselaer met een lekker kopje koffie en
eindigen we met een drankje bij Zorgcentrum Padua.

Wanneer en op welk tijdstip?
Dat hangt van uw keuze af! Voor de wandeling langs bijzondere
plekken kunt u zelf een groepje samenstellen uit uw straat, uit uw
buurtje of uit de wijk. De coördinatoren van de wijkwandelingen
voegen groepjes samen van maximaal 25 personen met dezelfde
voorkeur. Meld u samen aan en samen kijken we naar een
geschikte datum. Voor de andere wandelingen ontvangt u een
persoonlijke uitnodiging, op het moment dat deze worden
gelopen.

Kosten?
Geen! We vragen u alleen om er voor open te
staan om andere buurtgenoten te ontmoeten.

Meedoen?
Stuur uw voorkeurswandeling(en) naar info@de-ring.org. Staat
de wandeling van uw voorkeur er niet bij? Mail ons dan ook, wij
staan open voor nieuwe uitdagingen!

Buurtcentrum De Baselaer:
binnenkort uw favoriete plek?
Wij zijn erg benieuwd! Houdt u van muziek, film, zang of dans?
Lijkt het u leuk om een workshop of cursus te volgen of aan te
bieden? Wilt u andere buurtbewoners ontmoeten? Iets
betekenen voor een ander? Of wilt u ergens terecht kunnen met
vragen? Momenteel zijn we bezig met een onderzoek in de buurt.
Misschien komen we ook wel bij u aan de deur! Wie weet kunnen
we samen uw idee uitvoeren.
Hebt u ideeën voor het buurtcentrum, maar ons niet getroffen?
Stuur dan een mail naar
info@de-ring.org o.v.v. ideeën
voor De Baselaer. We nemen
contact met u op om te
bespreken of uw plannen
uitgevoerd kunnen worden.

Excursie
doktersmuseum
De werkgroep 55+ organiseert
op woensdag 25 mei 2016 een
gezellige excursie naar het
doktersmuseum in Hilvarenbeek.
Opstaplocatie: buurtcentrum De
Baselaer, Hoefstraat 175 om
13.30 uur. De entree bedraagt
€4,00, inclusief rondleiding,
koffie en cake. Gaat u ook mee?
Kaartjes kunt u vanaf
9 mei bestellen bij
buurtcentrum
De Baselaer.
Of bel Ria:
013-5424499.

In Tilburg e.o. rijdt sinds de
zomer van 2010 de OPSTAPbus
(voorheen BoodschappenPlusbus). Als 65+er kunt u
dagelijks met deze bus op pad
naar diverse leuke uitjes en om
boodschappen te doen.
Vrijwilligers begeleiden en
vervoeren u. Sinds kort wordt
er met twee bussen gereden
dus zijn er meer mogelijkheden
voor mensen om mee te gaan.
De OPSTAPbus is ook een leuke
plek om als vrijwilliger aan de
slag te gaan, bijvoorbeeld als
chauffeur of begeleider tijdens
de uitjes en het boodschappen
doen. Er worden wel bepaalde
eisen aan chauffeurs en
begeleiders gesteld, zodat een
goede dienstverlening kan
worden gewaarborgd en de
meerijders veilig vervoerd
worden.
Voor meer informatie en/of
vragen kunt u contact opnemen
met Karlijn Verschuren:
06 10 32 93 69.

Herbestemming
grond Bisschop
Janssensstraat
In de Bisschop Janssensstraat
bevindt zich nog een laatste
rijtje garageboxen. Inmiddels is
bekend dat hier zeven grondgebonden woningen
gerealiseerd gaan worden.
Om de nieuwe ontwikkelingen
mogelijk te maken heeft de
gemeente het ontwerpbestemmingsplan Groeseind
Hoefstraat-Bisschoppenbuurt,
1e herziening (Bisschop
Janssensstraat) opgesteld. Dit
ontwerpbestemmingsplan is
inmiddels klaar.

Nieuwsbrief
omwonenden
Rosmolen

Straatambassadeurs
Informatiemarkt Rosmolen
Op maandag 18 april is de bouw in Rosmolen van start gegaan!
Om u persoonlijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen
vindt er op 11 mei een informatiemarkt plaats in en om
buurtcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175. U kunt tussen 16.00
en 20.00 uur plannen rond het openbaar gebied inzien en de
ontwerpen van de toekomstige woningen in Rosmolen. Ook zijn
er allerlei leuke kinderactiviteiten.
Deze informatiemarkt is voor iedereen die wil weten hoe het staat
met de herstructurering. Er zijn stands en presentatie van de
projectpartners, waaronder de gemeente, Tiwos en
WonenBreburg. Ook nodigen we verschillende verenigingen, de
school, Kinderstad en ContourdeTwern uit om zich te
presenteren. Uiteraard is ook wijkorganisatie De Ring aanwezig
met o.a. het programma Accent op Ieders Talent en de werkgroep
WijkSignaal om u te vertellen over de vele activiteiten die
wijkbewoners samen ondernemen. De klankbordgroep vertelt u
over de inbreng van bewoners bij de herstructurering en u wordt
gevraagd over uw wensen over het buurtcentrum.

Wilt u op de hoogte blijven van
de nieuwbouw in Rosmolen?
Stuur dan een e-mail naar:
info@rosmolentilburg.nl
U ontvangt dan voortaan de
digitale nieuwsbrief.
In de infowoning aan de
Veliusstraat 10 kunt u ook een
papieren exemplaar krijgen.

Wijkorganisatie De Ring vindt
het belangrijk dat u als
wijkbewoner geïnformeerd
wordt over ontwikkelingen en
mogelijkheden in de wijk.
Hiervoor verspreiden we o.a.
vier maal per jaar deze
nieuwsbrief en sinds vorig jaar
worden ook vrijwillige
‘straatambassadeurs’ ingezet.
Maar wat doet een straatambassadeur nu precies?
De straatambassadeur is het
aanspreekpunt in de straat/
buurt. Zijn of haar taken
bestaan uit:
- Uitnodigingen voor
bijzondere bijeenkomsten
persoonlijk bezorgen (elkaar
regelmatig zien)
- Nieuwe bewoners in de
straat verwelkomen
- Signalen, vragen en ideeën
delen met het wijkbestuur
- Zichtbaar zijn, zodat straatgenoten weten bij wie ze
terecht kunnen met vragen of
ideeën

Meer weten of zelf
straatambassadeur
worden?
Mail met Lieneke:
l.verspaandonk@de-ring.org

Coördinator beheergroepen
In onze wijk Groeseind-Hoefstraat worden op veel pleinen leuke activiteiten
georganiseerd. Ook worden er in samenspraak met de gemeente pleinen opgeknapt
en schoongehouden. Al vele jaren is Ingrid van Kampen als bestuurslid van
wijkorganisatie De Ring het gezicht en aanspreekpunt voor de beheergroepen
rondom de verschillende pleinen. Ingrid is inmiddels toe aan een nieuwe uitdaging
en haar functie komt vrij.
Heb jij zin in deze vrijwilligersfunctie waarbij je veel vrijheid en gezelligheid hebt en je creativiteit kwijt kunt?
Stuur een motivatiemail naar: e.engelhart@de-ring.org. In een interview op www.de-ring.org/vacaturecoordinator-beheergroepen vertelt Ingrid meer over de inhoud van de functie.

