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Wijkkalender
21 sept 18.00-20.30 u
Noppeskaravaan door de wijk

Muziekmiddag

25 sept v.a. 13.00 uur

Op 5 oktober a.s. organiseert
de 55+groep een gezellige
muziekmiddag in De Baselaer
met optreden van de
Tilburgse zanger Laurens
Schapendonk.
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.
Entree: € 3,--

Noppesdag op diverse pleinen in
de wijk

26 sept 19.30- 21.30
Workshop Ondernemend
Groeseind. Aanmelden via
l.verspaandonk@de-ring.org

1 oktober 14.30 – 19.00
ZC Padua Dag van de ouder
De Krasse knarre show

2 oktober 13.30 – 17.30
Partner Line Dance
De Baselaer (entree € 3,00)

4 oktober 19.00-20.00
Koffie-inloop Talenten
De Baselaer

5 oktober 14.00-16.00 u
Muziekmiddag 55+
De Baselaer

6 oktober 20.00-22.00 u
Klankbordgroep
Deelname op uitnodiging

Noppesdag… Zondag 25 September!
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang voor onze eigen,
unieke burendag: Noppesdag! Zondag 25 september kunt u onder
het genot van een hapje en een drankje uw buren, buurtgenoten
en, als u langs de verschillende pleinen wandelt nog veel meer
wijkgenoten ontmoeten. Lees op de volgende pagina’s welke
activiteiten er worden georganiseerd en trakteer jezelf op een
gezellige middag in en met de wijk!

Melis Stoke: Voorbeeld van participatiesamenleving
Voor de zomer voerden Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern 35 gesprekken met bewoners
rond de Melis Stokestraat. Dit is het driehoekige ‘eiland' ten noordoosten van de Ringbaan Oost,
met het door sportieve wijkbewoners drukbezochte NOAD-voetbalterrein, afgebakend door het
kanaal en de Petrus Loosjesstraat met enkele bedrijven. De meest opvallende bevindingen leest u
hieronder. Wilt u het volledige verslag lezen? Vraag dit dan op via: R.vd.berg@@de-ring.org.

Gemêleerd en individueel

10 okt 20.00-22.00 u
Bestuursvergadering De Ring

11 okt 9.00-10.00 u
Buurtregie over buurtsituaties
die aandacht vragen. Inbreng
vóór
5 okt aan info@de-ring.org

12 oktober 14.30-16.00
Lourdes film, ZC Padua

19 okt 20.00-22.00 u
Werkgroep WijkSignaal
Deelname op uitnodiging
Wijkactiviteiten? Mail
e.engelhart@de-ring.org

Zet ook vast in je agenda:
Kerstmiddag van de 55+groep
(alle senior-wijkbewoners zijn
welkom!) is dit jaar op 16
december 2016.

.

Veel verschillende nationaliteiten en culturen, vreedzaam naast
elkaar in de wijk, maar niet altijd samen. Bewoners laten elkaar
vrij, maar staan voor elkaar klaar indien nodig.

Veilig en rustig
met af en toe een rimpeling en duistere figuren rond kanaal.
Gunstige ligging ten opzichte van het stadscentrum en de andere
winkelgebieden. Helaas niet op loopafstand.

Sociale deelname en omgevingsbewustzijn
Belemmerende taalachterstand bij westerse en niet-westerse
allochtonen.
Geen beheergroep (meer) = geen activiteiten voor jeugd.
Overlast door achtergelaten hondenpoep, (grof)vuil op straat,
verkeer en beperkte parkeerruimte. Woningen zijn erg gehorig.

Voortgang werkzaamheden
Groeseindstraat
Maandag 29 augustus is de gemeente gestart met het afronden
van de vernieuwing van de bestrating en de water- en gasleiding
in de Groeseindstraat. Afhankelijk van het weer duurt dit tot
half oktober.
Van 29 augustus tot half september wordt gewerkt tussen de
Bisschop Ophoviusstraat en het St. Pieterspark. Van half
september tot half oktober tussen de Veldhovenring en de
Houtstraat. De Groeseindstraat is ter hoogte van de
werkzaamheden afgesloten voor het verkeer.
Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen mogelijk minder
goed bereikbaar en zijn er tijdelijk minder parkeervakken
beschikbaar. Zet de containers zoveel mogelijk, op de reguliere
ophaaldagen, bij elkaar, langs de verharde weg, zodat ze
geleegd kunnen worden.
Voor vragen tijdens de werkzaamheden, kunt u contact
opnemen met Jan Jaartsveld van de gemeente: 013 542 92 33,
jan.jaartsveld@tilburg.nl. Voor informatie over de
werkzaamheden aan de kabels en leidingen: Geert van den
Braak (firma Rasenberg): 06 22 79 35 53. De meest actuele
planning vindt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Geslaagde zomerborrel
Wat een gezellige afsluiting van het seizoen was de allereerste
zomerborrel, georganiseerd door de kerngroep van Accent op
ieders Talent, onze wijktalentenbank. Veel nieuwe en oude
vertrouwde gezichten hebben we mogen begroeten voor een
heerlijk drankje in de zonovergoten tuin van Woongroep De
Stam.
Zowel ondernemers als bewoners maakten kennis met elkaar,
ontdekten nieuwe kansen in de wijk en het matchen van vraag
en aanbod gaat bijna automatisch...: Zo is het experiment
‘Zomerschool’ dit jaar gestart (bewoners, ondernemers, school
en ouders samen hebben kinderen met onderwijsachterstand in
de zomervakantie geholpen voor een goede start in het nieuwe
schooljaar.
Wijkondernemers Antoine van B-Nuts en Mathilde van Brood
Coaching presenteerden de nieuwe mogelijkheden en
voordelen voor ondernemers die zich aansluiten bij
Ondernemend Groeseind. Dit leverde direct nieuwe
inschrijvingen op! We gingen tevreden op vakantie.... om
helemaal uitgerust weer de voorbereidingen voor de
Noppesdag op te pakken. Want daar is Accent op Ieders talent
natuurlijk ook aanwezig (zie programma).

Welke straten in onze wijk moeten
écht opgeknapt worden?
Stuur uw reactie (straat/gebied + argumentatie, liefst met foto)
naar info@de-ring.org. ten behoeve van het gemeentelijke
meerjarenonderhoudsplan.

Definitief ontwerp openbaar groen
Rosmolen bijna klaar
De herbouw van Rosmolen loopt gestaag door en de wijk begint
weer vorm te krijgen. De afgelopen maanden heeft de landschapsarchitect van de gemeente Tilburg samen met een werkgroep van nieuwe (Tiwos en WonenBreburg) en oorspronkelijke
bewoners een voorlopig ontwerp voor de groeninrichting van
Rosmolen gemaakt. Ook de klankbordgroep is geraadpleegd.
Op www.rosmolentilburg.nl kunt u dit voorlopig ontwerp
bewonderen met de ideeën die er achter zitten. Opmerkingen
en wensen worden zo veel als mogelijk meegenomen in het
Definitief Ontwerp (DO), dat binnenkort gepresenteerd zal
worden. Hou de website www.rosmolentilburg.nl en sociale
media in de gaten voor de presentatiedatum.

25 september Noppesdag: Alles Voor Noppes!? ?
Tijdens Nationale Burendag organiseren een aantal pleinen op 25 september voor de
vijfde keer onze eigen, uniek wijkburen-dag: De Noppesdag.
Kom gezellig een kijkje nemen. Alle activiteiten zijn voor noppes, zodat gebrek aan geld geen
bezwaar hoeft te zijn. Neem je familie, vrienden en je buren mee, voor een kopje koffie, thee of
limonade en een leuke middag.

Noppeskaravaan
Woensdagavond 21 sept. trekt de promotiekaravaan
door de wijk om u persoonlijk uit te nodigen!

Opruimactie en kinderactiviteiten
De Noppesdag start vanaf 13.00 uur met het schoonmaken
van de pleinen. Samen prikken we het straatvuil weg en
vegen we de pleinen schoon.

Ontmoet uw buren
Op alle pleinen schenken we koffie, thee en fris met wat
lekkers. Kom een bakkie doen en knoop gezellig een
gesprek aan met een buur.

Weggeef- en ruilmarkt
Net als andere jaren zijn er op de pleinen ook weer weggeef en ruilmarkten. Zet uw overtollige spullen op het
plein of snuffel naar bruikbare apparaten, meubels,
glaswerk, boeken, speelgoed of decoratie.

Vrolijke plantjes
Vul gratis uw eigen bloempotje met ‘n vrolijk plantje
om uw voortuin/straat op te leuken.

Programma
Elk plein heeft een naast een aantal vaste acties, ook een eigen programma met leuke activiteiten voor jong en oud.

Paduaplein

Commelinplein

Dit jaar geen taartenwedstrijd maar Oudhollandse spelen en

Ook op het Commelinplein starten we met koffie en wat
lekkers samen met huidige en toekomstige bewoners.
De creatievelingen kunnen bloempotten beschilderen en
vullen met gratis plantjes.

een spannende estafetteloop met o.a. driebenen race,
zaklopen, steltenlopen, lepeltjes race en skilopen. Kom, doe
mee en maak samen met jou team kans op een prijsje!
Natuurlijk is het weer reuze gezellig buurten aan de lange

tafels en kunnen de kids zich ook uitleven met

leuke sport

stoepkrijt en spelletjes!!

en speelspullen en een springkussen.

St. Pieterspark

Rector Coppenserf
Vanaf 13.00 uur wordt gezellig gezamenlijk

Vanaf 14.00 uur maakt een vrolijke ballonnenclown de
mooiste balloncreaties voor de kinderen. En er staat een keet vol

koffie

: gedronken, het plein opgeruimd en worden samen
plantenbakken gemaakt.
Rond 14.00 uur start de kinderpret met een spannend
voetbalspel, springkussen en schmink.
Om 15.00 uur samen lunchen met broodje worst.
Kinderen mogen hun eigen broodje ‘versieren’.
Gevolgd rond 15.30 uur met een spectaculaire bingo!
De middag wordt afgesloten met een swingende
voor jong en oud. Voetjes van de vloer en luidkeels
meezingen!

disco

Op het St Pieterspark starten we 13.00 uur met een

spannende groenactiviteit met kinderen.
Uiteraard is er ook weer volop popcorn en ranja.
Test om 15.00 uur uw behendigheid en kracht bij de hilarische

sumoworstelwedstrijd!

Nieuw dit jaar! De ruilmarkt sluit aan op Groeseindse rommel:

Bezoek voorafgaand aan de Noppesdag de buurtrommelmarkt
Groeseindse Rommel. Of zet zelf vanaf 10.00 uur uw tafel of een
kleed voor uw deur of op het plein en biedt uw koopwaar aan.
Let op: deze markt is tot 14.30 uur NIET gratis. Vanaf 14.30 u kunt
u onverkochte koopwaar gratis aanbieden op het plein.

Schotelplein/Oostertuin
De Noppes-activiteiten -Buurten met de buren, gezellige

kinderspellen en (eigen) bloempotjes vullen-,
van het Schotelplein vinden dit jaar plaats in de prachtige
tuin van het appartementencomplex Oostertuin aan de
Ringbaan Oost (Ingang tuin zijstraten).

De werkgroep van Accent op ieders Talent trekt langs de
verschillende pleinen, op zoek naar nieuw talent van bewoners
en ondernemers. Kom langs en ontmoet talentvolle buren, hoor
waarbij uw hulp gevraagd wordt of wat voor leuks er gaande is in
onze prachtige wijk!

