Wijkkalender
1 juli 19.30-22.00 u
Hawaii schuimparty jeugd in
De Baselaer

4 juli 19.30 – 21.30 u
Presentatie groenontwerp
Rosmolen. Ringbaan Oost 102

7 juli 20.00–22.00 u
Klankbordgroep
Deelname op uitnodiging

9 juli
Pleinfeest van Kinschotplein

12 juli
Buurtregie over buurtsituaties
die aandacht vragen. Inbreng
door wijkbewoners kan vóór
2 juli aan info@de-ring.org

Zomerborrel 2016
Bewoners en ondernemers uit de wijk
worden op 15 juli getrakteerd op een
zonnige zomerborrel! Van 19.00 tot
21.30 uur zijn o.a. wijktalenten,
straatambassadeurs, Ondernemend
Groeseind, leden van de cultuur- en beheergroepen en uiteraard
andere geïnteresseerde wijkbewoners welkom, om het glas te
heffen op een gezellige zomer in onze wijk Groeseind-Hoefstraat.
Tijdens de borrel krijg je een sneak preview van de gloednieuwe
wijk-ondernemerswebsite en ontmoet je interessante, leuke en
inspirerende wijkbewoners. Heb je nog geen uitnodiging
ontvangen, maar wil je er wel bij zijn? Mail dan naar Lieneke:
l.verspaandonk@de-ring.org.

Nog geen lid van ondernemersnetwerk
Ondernemend Groeseind?
Meld je aan! Voor slechts €25,00 ben je volwaardig lid
van Ondernemend Groeseind. Je krijgt hiervoor een ondernemersprofiel op de website, gratis toegang tot de maandelijkse netwerkavonden en aantrekkelijke ‘leden-voor-leden' kortingen en acties.

13 juli 19.30-20.30 u
Voorbereidingsbijeenkomst
Noppesdag 2016

Zomerborrel

18 juli 20.00-22.00 u
Bestuursvergadering De Ring
Deelname op uitnodiging.

22-24 juli

9 augustus
Buurtregie. Inbreng vóór 2
augustus sturen aan
info@de-ring.org

5 sept 19.00-20.00 u
Talenteninloop voor vraag
en aanbod van wijktalent
Hebt u ook activiteiten
voor de wijkagenda? Mail
e.engelhart@de-ring.org

Op de koffie bij…
Vanaf september gaat het
wekelijkse inloopspreekuur
op in onze maandelijkse
talenteninloop “Op de koffie
bij…”. Deze inloop vindt
plaats op elke 1ste maandag
van de maand van 19.00 tot
20.00 uur. Hebt u vragen over
de wijk? Zoekt u mensen om
een activiteit mee op te
zetten? Wil u een ander
helpen met zijn administratie
of tuin?
De talenteninloop is gratis en
voor al uw vragen en aanbod
van en voor uw wijk en
buurtgenoten. Meer info:
l.verspaandonk@de-ring.org

Bistro de Baselaer

15 juli 19.00-21.30 u

Open dag kunstproject
Valentijnstraat 33 en 35
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Geslaagde buitenbios The Wallnote
De eerste filmavond op de Wallnote, het pleintje aan de Pastoor
Schutjesstraat, was een succes. Kinderen, jongeren en volwassenen
uit de buurt kwamen op zaterdagavond 7 mei met stoelen, hapjes
en drankjes samen op het plein om naar de film Trash te kijken.
Het was een prachtige avond. Warm en windstil. De Wallnote was
omgetoverd in een grote buurthuiskamer: midden op het plein had
Solar Cinema het grote scherm opgesteld, terwijl jong en oud een
plekje op het gras vond. Het was gezellig en gemoedelijk. Als een
grote familie keken we samen naar het indrukwekkende verhaal
over drie jongens uit de sloppenwijken van Brazilië.
Heel veel dank aan Maureen Prins van Solar Cinema voor haar
enthousiasme en professionaliteit. Net zoveel dank voor
Wijkorganisatie De Ring, die het financieel mogelijk maakte.

Eén keer per 14 dagen, op
dinsdagavond tussen 18.30
tot 21.00, opent Bistro de
Baselaer haar deuren in
buurtcentrum de Baselaer.
In onze Bistro bepalen gasten
zelf het menu en zorgen ze
samen voor de bereiding!
Help mee, denk mee en schuif
op dinsdagavond bij ons aan!
Meld je uiterlijk op maandag
bij de receptie (€ 5,- bijdrage)

Presentatie Voorlopig Ontwerp
groenindeling wijk Rosmolen
Het werk in Rosmolen is in volle gang. Er is de afgelopen
maanden hard gewerkt aan een plan voor een nieuwe, groene
inrichting van de openbare ruimte in de hele buurt. De Van
Goorstraat, Jacob van Oudenhovenstraat, Van Balenstraat,
Van der Doesstraat, Dapperstraat, Pieter Borstraat en een
gedeelte van de Van Berkumstraat en Van Mierisstraat
worden heringericht. Een commissie, bestaande uit
medewerkers van de gemeente Tilburg, oorspronkelijke én
toekomstige bewoners, heeft samen gewerkt aan een
passende groenindeling van het nieuwe Rosmolen.
Op 4 juli presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp, aan
de hele buurt. U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn en uw reactie en op- of aanmerkingen te
geven. De gemeente neemt deze opmerkingen dan zo
mogelijk nog mee in het maken van het definitieve ontwerp,
dat na de zomervakantie wordt gepresenteerd.

Puzzelprijzen
In de vorige nieuwsbrief stond voor het eerst een wijkpuzzel,
gemaakt door wijkondernemer Marielle Crijns van
Puzzelcorner.nl. Veel wijkbewoners wisten deze puzzel op te
lossen en wonnen een leuke prijs. Voor degene die de puzzel
wel hebben gemaakt, maar niet hebben ingestuurd en de
oplossing willen weten: De verborgen zin was “SAMEN
STERKER IN DE BUURT“. De prijswinnaars hebben hun prijs
inmiddels in ontvangst genomen.

Wanneer?
maandag 4 juli 2016, om 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Smart Work Center 013, Ringbaan Oost 102
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marco
Klessens van de gemeente: marco.klessens@tilburg.nl
Of Pien Rosmalen: pien@pienrosmalen.nl.

Gezellige Parkdag St. Pieterspark
Zaterdag 21 mei was het zo ver: de eerste St. Pietersparkdag!
De parkdag is in het leven geroepen door een aantal
enthousiaste buurtbewoners. Het doel van de dag: Laten zien
en ervaren dat het park een gezellige, mooie en schone plek is
voor iedereen. We zijn trots op dit prachtig groene wijkpark!
Het was een gezellig samenkomen van buurtbewoners.
Sommigen kwamen alleen een kijkje nemen en andere
kwamen met familie, vrienden en huisdieren om buurtgenoten
te ontmoeten en een praatje te maken. De sportievelingen
deden direct mee met de activiteiten. Voor de jeugd was er
een BMX-crossbaantje en ook Buurtsport was aanwezig met
diverse sport- en spelevents. Een wijkbewoonster bood
prachtige accessoires aan vanuit haar sieraden- en
schoenenkraam en Hondentrainingscentrum De Wolf
verzorgde een spannend parcours voor honden en hun baasjes.
Voor elk wat wils!
De organisatoren kijken met een goed gevoel terug op de
parkdag en hopen dat de boodschap achter deze parkdag is
overgekomen bij de buurtbewoners: we hebben elkaar nodig
om het park schoon en gezellig te houden. Ruim daarom
rommel en hondenpoep op. Daar wordt iedereen blijer van!

Feestelijke start bouw Rosmolen
De komende maanden verrijst in Rosmolen een geheel
vernieuwde wijk met nieuwe bewoners. Samen met de
nieuwe bewoners en de leden van de klankbordgroep is op 28
juni op feestelijke wijze de start van de bouw gevierd. Het was
een informele en vooral gezellige bijeenkomst, waarbij onder
het genot van een hapje en een drankje de voortgang werd
besproken en de aanstaande bewoners ‘hun’ plekje konden
bewonderen. De meesten kunnen niet wachten tot het af is
en zij hun stulpje kunnen betrekken. Ook de omwonenden
kijken uit naar hun nieuwe buren en nieuw gebouwde buurt.

Groene entree Schotelplein
Binnenkort gaat de gemeente de entree van het Schotelplein met
groen opknappen. Omwonenden van wie het mailadres bekend is
bij Wijkorganisatie De Ring, is gevraagd wat ze vonden van het
ontwerp en of ze betere ideeën hebben. Hierop zijn geen
aanvullende ideeën gekomen. De opdracht om het gemaakte
ontwerp uit te voeren is daarom onlangs gegeven.

Ondersteuner
herstructurering
Onlangs heeft Maartje Pennings
afscheid genomen als ondersteuner van de klankbordgroep
voor de herstructurering. René
van den Berg volgt haar op. René
heeft deze functie eerder
uitgeoefend en vindt het een
uitdaging om met zijn kennis en
ervaring Wijkorganisatie De Ring
te ondersteunen. In zijn manier
van werken staan thema’s als
verbinden, samenwerken,
resultaatgerichtheid, creativiteit,
inzetten van talenten en
duurzaamheid centraal.
René vind het, net als de
Wijkorganisatie, belangrijk dat
bewoners een eigen visie
ontwikkelen en op hun eigen
manier meedoen en denken. Hij
is inmiddels ingewerkt en heeft
al veel wijkbewoners en wijkpartners persoonlijk gesproken.
Wellicht komt u René ook
binnenkort tegen in de wijk. U
kunt hem aanspreken met
vragen, wensen of zorgen
rondom de herstructurering.

Verloren op 20-6. Omgeving
Paduaplein, Groeseindstraat.
Een platte zilveren halsketting.
De eigenaresse wil hem heel
graag terug. Wil de eerlijke
vinder contact opnemen met 0621938318?

Hawaii schuimparty
Op de parkeerplaats tussen buurtcentrum De Baselaer en
basisschool De Cocon (Hoefstraat) vindt op 1 juli een exotische
Hawaii schuimparty plaats voor kinderen uit onze wijk!
Ben je 8 jaar of ouder, kom dan meefeesten! Je kunt naar binnen
tussen 19.30 en 20.00 uur. Tussen 20.00 uur en 23.00 uur gaat de
poort dicht. Zorg dus dat je op tijd bent, anders kun je niet meer
binnen. (Tussen deze tijden is het niet toegestaan om te gaan).
Let op: Entree (€2,00) is deze keer via de poort bij de
parkeerplaats en niet via de hoofdingang van De Baselaer.

Armoede en
veiligheid
De afgelopen tijd zijn de
verschillende buurten in onze
wijk met elkaar vergeleken,
op het gebied van armoede
en veiligheid. De gemeente
analyseerde veel digitale data
(LEMON) en de wijkpartners,
waaronder Wijkorganisatie
De Ring, leverden de verhalen
van wat er leeft in de wijk.
Groeseind Noord en Oost zijn
aandachtwijken. Terwijl het
op het Schotelplein weer iets
beter gaat, kwam het Bart van
Peltplein en omgeving nu juist
slechter uit de vergelijking.
De vraag rijst: wat kunnen we
doen aan die armoede en het
verbeteren van de veiligheid?
Hebt u hierover ideeën dan
horen wij ze graag van u,
zodat we kunnen kijken wat
we samen kunnen doen om
onze wijk (nog) prettiger
leefbaar te maken.
Mail uw suggesties naar
info@de-ring.org.

Destination Unknown, een
non-profit organisatie die
jonge kunstenaars een
podium biedt om hun werk te
laten zien, heeft in onze wijk
tijdelijk twee woningen van
Tiwos tot hun beschikking
gekregen. In de Valentijnstraat 33 en 35 werken
momenteel 9 kunstenaars die
zich laten inspireren door de
panden of omgeving van de
expositieruimte.
U bent van 22 t/m 24 juli van
harte uitgenodigd te komen
bekijken wat de kunstenaars
hebben gecreëerd!
22 juli: opening vanaf 19.00.
23 en 24 juli: expositie
geopend van 10.00 tot 17.00.

Noppes-liefhebbers gezocht!
Voor de organisatie van de Noppesdag 2016 zijn we op zoek naar nieuwe enthousiastelingen.

:

In 2010 organiseerde een kleine groep vrijwilligers voor het eerst de zgn. Noppesdag. Een dag
speciaal voor de bewoners van onze wijk Groeseind-Hoefstraat. Het doel van de Noppesdag,
dit jaar op zondag 25 september, is ontmoeting en verbinding tussen buurtgenoten. Een dag waaraan iedereen, ook zonder
goedgevulde portemonnee, mee kan doen (voor Noppes!).
Inmiddels is het team met wijkbewoners uitgebreid, draaien de organisatiemolens op volle toeren en ligt er een praktisch
draaiboek. Toch hebben we elk jaar extra handen en denkkracht nodig om er een feestelijke happening van te maken.

Heb jij zin en tijd om mee te doen?
Met name de beheergroepen van het Paduaplein en de Pastoor Schutjesstraat (The Wallnote) kunnen
versterking gebruiken! Je leert veel nieuwe en inspirerende wijkgenoten kennen en helpt mee om voor je buurt een gezellige
middag te realiseren. Het kost je slechts een paar uur en uiteraard word je niet in het diepe geworpen, maar staat er een hele
groep wijkgenoten klaar om je te helpen. Meld je aan: ingrid.van.kampen@de-ring.org.

(Groene) handen uit de mouwen
Al enige tijd heeft de gemeente Tilburg het onderhoudsniveau
van het openbaar gebied grondig teruggeschroefd. Dat zien we
op verschillende plekken in de wijk: Onkruid groeit weelderig,
stoeptegels raken verstopt onder het mos en de veegwagens
verdwijnen uit het straatbeeld. Toch willen we allemaal graag
een gezellig, frisogende wijk. Met schone straten en bloeiende
bloemen. Als we ons allemaal een beetje inzetten om de buurt
mooi te houden, is dat zo gerealiseerd. Hoe kunt u uw steentje
bijdragen?
 Wordt een inspirator met uw bloeiende (gevel)tuin of
plantenbakken.
De leden van de Werkgroep Wijksignaal lopen weer door de
wijk om uw groene oase te spotten en u te verrassen met een
leuke attentie. De meest fleurige (gevel)-tuintjes van 2016 ziet
u hieronder op de foto’s. Volgend jaar uw tuintje of gevel?
 Leef u uit op zwerfvuil dat spontaan in de wijk
opduikt
Maak het uzelf makkelijk en vraag de gratis zwerfafvalgrijper
aan bij de gemeente: Mail naar groen@diamant-groep.nl of bel
013-4641700 en u krijgt de grijper zelfs thuisbezorgd.
Hebt u een goede tip om samen de wijk schoon en gezellig te
houden? Mail ons dan: info@de-ring.org

Nieuwe Baselaer
ContourdeTwern en Wijkorganisatie De Ring hebben samen
besloten wijkcentrum De Baselaer een meer eigentijdse uitstraling
en inrichting te geven. Om dat te realiseren vinden er in de periode
juni en juli verbouwingen plaats.
Het schilderwerk en andere kleine klussen worden uitgevoerd door
het klussenteam van ContourdeTwern samen met vrijwilligers van De
Ring. De ‘huiskamer’ wordt omgetoverd tot biljartruimte, de
bestaande biljartruimte wordt een ontmoetingsruimte met meer
openheid bij de receptie. Architectenbureau Roodkapje heeft zich
gebogen over het nieuwe ontwerp.
Na de verbouwing zal een werkgroepje, bestaande uit medewerkers
van de Wijkorganisatie, ContourdeTwern en een bezoeker, zich
buigen over de inrichting. Oranjefonds sponsort de inventaris van de
ontmoetingsruimte. De werkzaamheden zullen helaas voor enige
overlast zorgen, maar het beheer zal er alles aan doen om de
gebruikers van het gebouw ter wille te zijn. Na de zomer wordt de
ruimte feestelijk geopend. Hou de uitnodiging in de gaten!

Als collega-wijkbewoners wensen wij,
leden van wijkorganisatie De Ring,
u een ontspannende, lange zomer!

