
  
   
Zomerschool op 
De Baselaer 
Een bevlogen kindercoach,  

een gedreven juf, 

een gemotiveerde tiener  

en vier enthousiaste kinderen: 

zij creëerden samen de  

Zomerschool op De Baselaer. 

 

Het doel? 
Met de Nederlandse taal bezig zijn om een goede start te kunnen 

maken in het nieuwe schooljaar. 

De Zomerschool is op verzoek van een aantal ouders opgezet. 

Selcuk Topcu kwam met het idee en via Accent op ieders Talent, 

onze wijktalentenbank, is het balletje gaan rollen. Binnen enkele 

weken was alles geregeld. Carmelina Di Rosa, kindercoach en 

eigenaar van praktijk IK BEN IKKE Kindercoaching, en Annelies 

Musters, voormalig leerkracht van basisschool De Cocon, waren 

meteen bereid om mee te werken. Zij hebben enthousiast en op 

vrijwillige basis de lessen verzorgd, ondersteund door Reyhan, de 

dochter van initiatiefnemer Selcuk. Kinderstad gaf toestemming 

voor het gebruik van de ruimte van peuterspeelzaal De Baselaer. 

Het was een week vol plezier: de kinderen hebben geknutseld, 

gelezen, gespeeld en vooral veel Nederlands met elkaar gesproken. 

Een geslaagd project dus, dat voor herhaling vatbaar is. Volgend 

jaar wellicht met meer kinderen en in samenwerking met 

basisschool De Cocon? Wordt vervolgd! 
 

 

Nationale Vrijwilligersdag 
7 december a.s. is het nationale vrijwilligersdag. Via deze weg willen 

wij alle vrijwilligers in de wijk hartelijk danken voor hun inzet voor 

de wijk en haar bewoners. Degene waarvan wij de mailadressen 

hebben ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de 

nieuwjaarsborrel op 20 januari. Tijdens deze borrel zetten we de 

vrijwilligers in het zonnetje. Ben je vrijwilliger, maar is je mailadres 

niet bekend bij De Ring, meld dat dan a.u.b. via e.engelhart@de-

ring.org. Dan sturen we je een uitnodiging. 

 

 

 

Jaargang 5 – nr. 20 – november 2016 

Wijkkalender 
 
1 december 20.00-22.00 u 
Klankbordgroep 
Deelname op uitnodiging 
 

5 december 19.00-20.00 u 
Koffie-inloop De Baselaer 

 
7 december 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 

Deelname op uitnodiging 
 

7 december  
Nationale vrijwilligersdag  
 

7 december 14.00 u 

Kerstconcert 2016 in 
hernieuwde Baselaer. 

 
7 december 18.30-21.30 u 

Lichtjesroute Paduaplein en  
St. Pieterspark  
 

13 december 9.00 -11.00 u 
Buurtregie over buurtsituaties 
die aandacht vragen. Inbreng 
door wijkbewoners kan vóór  
10 dec aan info@de-ring.org 

 
14 december 20.00-22.00 u 

Vergadering werkgroep 
WijkSignaal 

 
15 december 19.30 -21.30 u 
Workshop Ondernemend 
Groeseind 
 

16 december 13.30 -17.30 u 
Kerstmiddag voor ouderen 
in De Baselaer 
 

21 december 20.00-21.30 u  
Bijeenkomst werkgroepen 
Spelen, Groen en Kunst  

 
3 januari 2017 

Start pc cursussen Baselaer 
 

20 januari 19.30 u 
Nieuwjaarsborrel voor de wijk 

in De Baselaer 

 

 

 

Kerstconcert 
2016 in 
hernieuwde 
Baselaer 
Gemengd Koor Resurrexit 

verzorgt op dinsdagmiddag 13 

december om 14.00 uur een 

sfeervol kerstconcert in ons 

vernieuwde wijkcentrum De 

Baselaer.  

Kaarten á € 4,00 incl. een 

consumptie (koffie/thee of 

frisdrank) zijn te bestellen bij 

Jan Kapitein, tel. 013 

4550529. Afhalen kan ook: 

Elke dinsdagmiddag vanaf 

16.00u tot 17.00u bij De 

Baselaer, Hoefstraat 175.  
 

Lancering website 
Ondernemend 
Groeseind  
Woensdag 23 december jl. 

lanceerde Ondernemend 

Groeseind de hagelnieuwe 

website voor en door 

wijkondernemers. Onder het 

genot van bubbels en hapjes 

zagen ruim 25 wijkondernem-

ers hun eigen profielpagina, 

waarmee zij zich op 

bijzondere wijze presenteren 

aan de wijk. Kijkje nemen? 

www.de-ring.org/info 

mailto:e.engelhart@de-ring.org
mailto:e.engelhart@de-ring.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonovergoten Noppesdag 2016 
Zondag 25 september stond de hele wijk weer in het teken 

van Noppesdag, onze eigen wijkburendag! Op 5 verschillende 

pleinen waren er allerlei gezellige activiteiten voor jong en 

oud. Zo was er op het Commelinplein een springkussen en 

dankzij de keet van Tiwos was het hele plein voorzien van 

allerlei gezellige spellen. Op het Rector Coppenserf was dit 

jaar de aandacht vooral gericht op vertier voor de 

volwassenen, terwijl andere jaren dit juist het plein was, waar 

de meeste kinderen waren te vinden. Het Sint Pieterspark 

werd heel goed bezocht, mede door de samenwerking met 

Groeseindse Rommel! Een erg leuk initiatief door drie 

wijkbewoners die het hele park en zijstraten hebben wakker 

geschud en waar goede zaken werden gedaan. Op het 

Paduaplein was het dit jaar wat rustiger dan gewend, doordat 

er geen beheergroep meer actief is. Daarentegen was er op 

het Schotelplein weer een gezellige drukte dankzij een 

enthousiaste wijkbewoner die last minute zijn schouders 

onder de organisatie wist te zetten. We hopen dat er volgend 

jaar weer nieuwe buurtgenoten zijn die zich met ons allen in 

willen zetten voor het organiseren van de Noppesdag in onze 

wijk. Als je het leuk vindt om mee te denken en te doen op 

Noppesdag mail dan naar info@de-ring.org.  

 
   
 
 
 
 
 
  
Winnaars Noppesstempelroute 
De (jeugdige) winnaars  
van de stempelroute 
waren: Yarnide, Sana, 
Milan, Wieske en Anne.  
Zij hebben inmiddels 
hun prijsje ontvangen. 

Gefeliciteerd! 

 

Kerstmiddag voor ouderen  

De 55+groep organiseert in samenwerking met  

’t Alternatief op 16 december weer een gezellige  

kerstmiddag voor 55-plussers in de wijk.  

Ingrediënten: Gedicht van eigen bodem,  

koffie/thee met kerstbanket, knabbels voor bij de babbels, 

Chinees buffet, een toetje en een kerstversiering voor thuis. 

Aanvang 13.30-17.30 in De Baselaer. Entree: € 7,00. Kaartjes 

zijn vanaf 1 december te koop bij De Baselaer. 
 

Verrijk je wijk met 
kerst en oud & nieuw 
Het einde van het jaar komt er weer  

aan. Traditiegetrouw worden er dan  

in de wijk veel sfeerverhogende activiteiten georganiseerd.  

Er is nog wat geld in kas van Verrijk je Wijk. Wil jij in december 

iets organiseren vraagt dan budget aan via www.de-ring.org 

Containerlabels 
De werkgroep WijkSignaal zet zich in voor  

een prettig leefklimaat in een veilige en  

schone wijk. Onlangs heeft de  werkgroep  

WijkSignaal daarom prachtige container- 

labels laten maken, waarmee u uw buren  

kunt attenderen. Ziet u regelmatig nog 

containers buitenstaan, lang na lediging?  

Misschien kan uw buur wel wat hulp  

gebruiken bij het binnenhalen?  

Hang een label aan de container en nodig uw straatgenoot uit 

voor een ontmoeting. Goed voor het opbouwen van uw 

contacten in de buurt en misschien wordt u zelf ook geholpen 

als u het eens nodig hebt? U kunt de labels gratis afhalen bij De 

Baselaer. 
 

Buurtpreventie zoekt vrijwilligers 
Vindt u het leuk om regelmatig door de wijk te wandelen? Sluit 

u dan aan bij het buurtpreventieteam van onze wijk. De leden 

van het team vormen o.l.v. de wijkagent extra ogen en oren 

voor de politie en gemeente in de wijk. De vrijwilligers bepalen 

zelf welke route ze lopen, hoe vaak ze dit doen en in welk 

groepje. Als u meer wilt weten, kunt u het filmpje bekijken op 

www.tilburg.nl/veiligheid  

(kopje woonomgeving).  

Aanmelden kan via: 

 info@de-ring.org. 

mailto:info@de-ring.org
http://www.de-ring.org/
http://www.tilburg.nl/veiligheid


  

Verbouwing 
Baselaer 
De verbouwing van De Baselaer 

loopt op z’n eind. Het is nu 

vooral nog de finishing touch. 

Beheerder ContourdeTwern is 

samen met de Wijkraad en 

vrijwilligers bezig met de 

inrichting van de nieuwe 

ontmoetingsruimte. En nog een 

nieuwtje: Vanaf (streef) datum 1 

december a.s. gaat de 

Koninklijke Harmonie Orpheus 

repeteren in de grote zaal van 

De Baselaer. Om dit mogelijk te 

maken wordt binnenkort ook de 

akoestiek verbeterd.  
 

Rosmolen 
De bouw van de woningen van 

Tiwos gaat voorspoedig echter 

door vertraging in de aanleg van 

de nutsvoorzieningen worden 

de eerste woningen begin 

volgend jaar opgeleverd. 

Wonenbreburg start in het 

eerste kwartaal van 2017 met 

de bouw van haar woningen. 

Het terrein wordt momenteel 

afgesloten door bouwhekken. 
 

 
 
 

 
Kluswoningen 
Veliusstraat  
Tiwos gaat de 6 woningen aan 

de Veliusstraat 6 t/m 16 

verkopen als kluswoning. Het 

dak wordt wel bij alle woningen 

vervangen en geïsoleerd. Ook 

wordt alle asbest gesaneerd en 

worden er nog wat kleine 

reparaties uitgevoerd zodat de 

woningen schoon, heel en veilig 

zijn. Naar verwachting gaan de 

woningen in maart/april in de 

verkoop voor ongeveer               

€ 120.000,- k.k. Geïnteresseerd? 

Mail naar  Naber: info@naber-

makelaars.nl of 013-5400700. 

 

Studiedag: Wijkverhalen ophalen 
Samen met vele wijkpartners hebben we afgelopen oktober 

onze jaarlijkse ‘heisessie’ gehad. Het werd een inspirerende, 

goed bestede en ook gezellige middag in het Textielmuseum. 

De Ring wil graag een visie opstellen vanuit de bewoners van de 

wijk. Een visie die ook gedragen wordt door de wijkpartners, 

zodat onze inspanningen in de wijk bijdragen aan het bereiken 

van een gezamenlijke ‘stip’ op de horizon. Stap één daarin is het 

ophalen van de verhalen van de wijkbewoners. Wat zijn uw 

dromen, waarden en wensen. Het programma bestond daarom 

uit twee delen. In deel één waren we met de hele groep (zo’n 25 

man) ineens deelnemer aan een inspirerende demonstratie van 

een vernieuwende manier  van in gesprek te gaan in de buurt. 

Leuke ‘bijvangst’ was dat we op deze manier elkaar beter 

leerden kennen. De verrassing bij de wijkpartners was groot dat 

we een vicewereldkampioen zebravinkenkweken in ons midden 

hadden, die zich al tientallen jaren inzet voor de wijk.;-) 

Afgesproken is dat we vanaf januari 5 gesprekken gaan voeren 

met groepjes buurtgenoten. In verschillende samenstelling en 

met verschillende gespreksvormen. Wilt u uw verhaal van uw 

leven in de wijk delen? Stuur dan alvast een mailtje naar: 

e.engelhart@de-ring.org, dan nodigen we u t.z.t uit voor 

deelname aan een van de wijkgesprekken. Wij horen graag uw 

verhaal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentatie Sociale map  
Tijdens de afgelopen kwartaallunch  

presenteerde Rob Waijers van de  

werkgroep WijkSignaal de ‘sociale 

 map’ aan de aanwezige wijkpartners. 

In deze wegwijzer van onze wijk staan  

alle (bij ons bekende) clubs, sport- en

 hobbyverenigingen, zorg- en welzijns- 

instellingen, huisartsen, tandartsen en 

allerlei sprankelende activiteiten die 

in de wijk plaatsvinden.  

Ben je nieuw in de wijk, kom dan eens op je gemak in de map 

snuffelen. De map ligt in de centrale ruimte van buurtcentrum 

De Baselaer. 

 

 

 

Computercursus  
De computercursussen in De 

Baselaer zijn weer gestart. 

Evenals vorig seizoen hebben 

we weer een beginnerscursus 

met Windows 10 en o.a. 

tekstverwerking, internet en   

e-mail. Daarnaast is er een 

fotobewerkingscursus met 

GIMP. Dit gratis programma  

heeft ongeveer dezelfde 

mogelijkheden als Photoshop. 

Beide cursussen worden 

gegeven op dinsdagavond van 

19:30 – 21:00 uur in De 

Baselaer, Hoefstraat 175. Beide 

cursussen duren 12 weken en 

kosten € 66,- , inclusief een 

cursusboek en een USB-stick 

met programma's en 

oefenmateriaal.  

U kunt zich vanaf heden 

aanmelden voor de cursussen 

die starten op 3 januari 2017. 

Het aantal plaatsen is beperkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiwos-woningen 
Valentijnstraat  
De vier Tiwos- woningen aan de 

Valentijnstraat 29 t/m 35 

worden gesloopt. Tiwos bouwt 

hier sociale huurwoningen voor 

terug. Het duurt nog wel een 

tijd voordat het zover is. De 

verwachting is dat de 

werkzaamheden in de 2e helft 

van 2017 plaats gaan vinden. Er 

moeten nog diverse 

voorbereidingen getroffen 

worden. Zo moeten alle 

woningen eerst leeg zijn en 

worden er nog afspraken 

gemaakt met de bewoners in 

de directe omgeving van de 

sloopwerkzaamheden.  

mailto:info@naber-makelaars.nl
mailto:info@naber-makelaars.nl
mailto:e.engelhart@de-ring.org
http://intra.tiwos.org/wp-content/uploads/2016/11/IMG_1256.jpg
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Nieuws vanuit nieuw Rosmolen 

Op 13 oktober is aan de omwonenden en de toekomstige 

bewoners het definitieve plan voor de woonomgeving 

gepresenteerd. In grote lijnen is het plan hetzelfde als het 

eerdere met de bewoners gemaakte concept. Alleen de 

voorgestelde honingbomen in de van Goorstraat en Jacob van 

Oudenhovenstraat zijn vervangen door esdoorns en de 

speelvoorzieningen worden later nog samen met bewoners 

ingevuld, net als 3 stukjes groen. Daarnaast zijn er ideeën om 

iets te doen met (toegepaste) kunst. Om dit in goede banen te 

leiden is tijdens de bijeenkomst een oproep gedaan om deel te 

nemen aan een drietal werkgroepen, spelen, groen en kunst. 

Inmiddels hebben zich 10 bewoners opgegeven. Dit zijn 

voornamelijk toekomstige bewoners maar we vinden het  ook 

belangrijk dat de huidige bewoners hun stem laten horen. Dus: 

woont u al in Rosmolen en hebt u interesse in deelname aan 

een van de werkgroepjes, hebt u goede ideeën of wilt u meer 

weten? Neem contact op De Ring: r.vd.berg@de-ring.org. 
 

 

Voetbalplaatjesactie Jumbo met NOAD 
Van elk spelend lid van NOAD is een foto gemaakt, ook van 

elftallen en commissies.  Daarvan zijn weer voetbalplaatjes 

gemaakt en die kun je verzamelen en inplakken in je eigen 

voetbalboek. De plaatjes krijg je cadeau bij Jumbo Bart van 

Peltplein bij 15 euro aan boodschappen. 

Elke speler kreeg van Jumbo  zijn eigen boek bij de opening van 

de actie in het NOAD paviljoen. De actie loopt tot eind 

december en dan organiseert NOAD nog een ruildag. 

 

Gezocht bestuurslid met oog 
voor talent! 

 

Al veel bewoners en ondernemers in onze wijk nemen deel 

aan het talentenprogramma Accent op ieders Talent. Om te 

zorgen dat de werkgroepen (wijkondernemers en wijk-

bewoners) die verbindende activiteiten organiseren, dit 

kunnen blijven doen, zoeken we een bestuurslid die de spil 

wil zijn tussen de wijkraad en de talenten. Enthousiasme en 

een flinke dosis organisatorisch talent zijn een grote pré!  

 

Meer weten? Neem contact op met Eline Engelhart 

(e.engelhart@de-ring.org (voorzitter Wijkorganisatie De 

ring) of Lieneke Verspaandonk, l.verspaandonk@de-

ring.org (programma Accent op ieders Talent) 

Herfstvegers  
Werkgroep WijkSignaal is dit najaar weer de 

wijk ingegaan om wijkbewoners te betrappen 

op het schoonvegen van hun straatje. 

Wij zijn blij met deze wijkbewoners die het 

nog steeds de gewoonste zaak van de wereld 

vinden dat zij de bladeren en takken van de 

stoep vegen zodra de herfst invalt. Zij zorgen 

ervoor dat de wijk een stukje schoner wordt. 

Al deze zeer gewaardeerde buurtgenoten 

hebben een leuke herfst-attentie ontvangen 

als blijk van dankbaarheid.  

In de winter kunt u ons ook tegenkomen. Zodra het gaat sneeuwen 

verrassen we wijkbewoners die de stoep ijsvrij houden met een 

aardigheidje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klein Karwei al 20 jaar actief 
Januari 1995. Het begon allemaal in een kantoortje in het oude 

wijkgebouw Loven-Besterd, een eigen telefoon en 8 vrijwilligers. 

Klein Karwei was een feit! Met een paardentram reden de 

vrijwilligers door de wijk om aandacht te vragen voor deze nieuwe 

hulp-informatiedienst.  

Sinds die tijd heeft Klein Karwei al meer dan 1000 klusjes gedaan 

voor de ouderen in o.a. onze wijk! Van het onderhouden van 

tuintjes, het ophangen van gordijnen tot het op maat maken van 

een kast. Arie Risamasu, die al vanaf het begin bij Klein Karwei zit: 

“Klein Karwei voert jaarlijks gemiddeld  zo’n 80 klussen uit. En dat 

doen we gratis. De klant zorgt natuurlijk zelf voor materialen indien 

nodig. We nemen alleen kleine klusjes aan, die te behappen zijn 

voor onze vrijwilligers, zoals het vervoeren van ouderen naar het 

ziekenhuis, kerk of de supermarkt voor een boodschap. Daarbij 

wordt de samenwerking met andere wijkinitiatieven, zoals Accent 

op Talent en het wijksteunpunt, gezocht als dat nodig is. De 

vrijwilligers doen hun werk met plezier, maar worden ook een dagje 

ouder. Daarom heeft Klein Karwei versterking nodig, vooral voor het 

onderhoud van tuintjes. Heb jij groene vingers en wil je je hiervoor 

inzetten, neem dan contact op met Jannie 013- 542 1664 of 

janniehaverkamp@contourdetwern.nl. 

 

mailto:r.vd.berg@de-ring.org
mailto:e.engelhart@de-ring.org
mailto:janniehaverkamp@contourdetwern.nl

