
  
  

 
Toneel- 
middag  

55+ groep 
Op vrijdagmiddag  

17 februari a.s.  

organiseert 

de 55+groep een gezellige 

toneelmiddag voor wijk-

genoten. Toneelgroep ‘Nooit 

gedacht’ speelt dan 2,5 uur 

het vrolijke blijspel: Samen 

verder. Aanvang: 14.00 uur. 

Kaarten kunnen vanaf 1 

februari worden gekocht voor 

€3,50 (inclusief koffie/thee) bij 

De Baselaer, Hoefstraat 175. 

Meer informatie: Ria Lanslots: 

013-5424499. 
 

Café Creatief 
Lizette en Mirjam hebben 

leuke hobby’s zoals breien, 

haken, schilderen. Deze twee 

creatieve wijkgenoten willen 

dat graag samen met andere 

wijkbewoners doen en 

organiseren vanaf dit jaar elke 

maandag van 12.30 tot 14.30 

uur het Creatief Café. Heb jij 

ook een creatieve hobby en 

zin in een praatje? Sluit dan 

gezellig aan bij Lizette en 

Mirjam. Gewoon binnenlopen 

mag, maar je mag natuurlijk 

ook eerst even bellen met 

Lizette (0641625354)  

of Mirjam  

(0650586332). 

Nieuwjaarsborrel 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vrijdag 20 januari jl. organiseerden Wijkorganisatie De Ring samen 

met ContourdeTwern onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Deze keer 

niet alleen voor de vrijwilligers die we kennen, maar voor iedereen 

uit de wijk die met buurtgenoten het glas wil heffen op het nieuwe 

jaar. En dat hebben we geweten. We werden compleet verrast door 

de aanloop. De taart was al op toen de grootste drukte begon en 

ook de heerlijke, door buurtbewoners gemaakte, hapjes kwamen 

we te kort. Maar dat kon de pret niet drukken. Het werd een 

gezellige, muzikaal samenzijn! Rond sluitingstijd moest nog 

vriendelijke druk worden uitgeoefend om onze gasten weer naar 

huis te laten gaan. De vrolijke bos tulpen die alle bezoekers 

ontvingen maakte het iets makkelijker. We kijken terug op een 

mooi jaar en een geweldige borrel! (zie ook het jaaroverzicht op de 

achterzijde). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 6 – nr.21 – februari 2017 

 

    Wijkkalender 
 

Elke maandag 12.30- 14.30  

Café Creatief. Vrije inloop 

 

Elke dinsdag 9.00-11.00 u 

Inloopspreekuur CdT 

 

Elke dinsdag 15.00-17.00 u 

Spreekuur IMW 

 

14 februari 9.00-10.00 uur 

Buurtregie 

 

15 februari 20.00-22.00 u 

Werkgroep WijkSignaal 

Deelname op uitnodiging  

 

17 februari 14.00-16.30 uur 

Toneelvoorstelling ‘Samen 

verder’ 

 

20 februari 19.30-21.30 u  

Wijkverhalen: gesprekken 

met wijkbewoners over hun 

buurt. Aanmelden kan via 

e.engelhart@de-ring.org 

 

24 februari 19.00-23.00 uur 

Start jeugdcarnaval (zie 

verder in deze nieuwsbrief) 

  

1 maart 20.00-22.00 u  

Vergadering Wijkorganisatie 

De Ring. Deelname op 

uitnodiging. 

 

6 maart Samenkomst 

beheergroepen 

 

6 maart 19.00-20.00 u 

Talenten-inloop in De 

Baselaer  
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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!  
De lessen worden gegeven in 
the Hall of Fame, NS- Plein 5, 
5014DA Tilburg. 

 

Werkgroep 
Duurzame Energie 
in de wijk gestart 
Maandag 20 januari heeft een 
groep bewoners kennis 

Artikel  
 

         Biljarters  
 gezocht 

Biljartvereniging Hoefstraat  

zoekt dringend 3 nieuwe  

leden om mee te doen in  

een competitie. Meer info  

bij Frans Wolfs 0630298950.  

 
 

 

Bijna thuis in Rosmolen… 
Vrijdag 20 januari kon de bewonersgroep van 

Tiwos even hun nieuwbouwwoning in Rosmolen 

in om alles te bekijken en op te meten. Bij de 

borrel konden de bewoners weer even bijpraten 

en kennismaken met nieuwkomers. Iedereen  

kreeg nog een speciale verjaardagskalender als  

herinnering aan deze bijzondere tijd.  

Toekomstig wijkbewoonster Karlijn van de Wier maakte de 

mooie illustraties! 
 

Werkgroepen Rosmolen 
12 enthousiaste bewoners hebben zich opgegeven om met 

elkaar aan de slag te gaan om de speelplekken en drie 

buurtplekken in de nieuwe woonomgeving op een leuke en 

originele manier vorm te geven. Daarnaast onderzoeken ze 

welke (toegepaste) kunst aansprekend is voor de buurt. De 

werkgroepen zijn voortvarend aan de gang gegaan en al twee 

keer bij elkaar geweest. Dit waren brainstormsessies. Een van 

de acties die uitgezet wordt is het benaderen van de kinderen 

in het plangebied om van hen te horen op wat voor manier zij 

graag wil spelen. Na overleg met de gemeente over de uitslag 

worden er ontwerpen gemaakt waaruit gekozen kan worden op 

een stemavond. Wilt u hier meer informatie over of wilt u ook 

mee doen met een van de werkgroepen dan kunt u contact 

opnemen met René van den Berg, r.vd.berg@de-ring.org  

 

Cursus oppassen 
Voor jonge meiden en jongens  

uit de wijk is er (bij voldoende  

belangstelling) de mogelijkheid 

om een cursus Oppassen te  

volgen, compleet met certificaat. 

Wil je hier meer over weten bel 

of app Lieneke: 0652174910.  

 

55-plus groep zoekt versterking 
Vier maal per jaar verzorgen vrijwilligers van de 55-plus groep 

van De Ring gezellige activiteiten, zoals de toneelmiddag op de 

voorpagina. De uitstapjes zijn speciaal voor wijkbewoners vanaf 

55 jaar. Omdat twee geweldige vrijwilligers dit jaar stoppen, 

zoekt de groep nieuwe talenten, die het leuk vinden om 

activiteiten te organiseren. Lijkt het u wat en wilt u kennismaken 

met de organisatoren? Bel of mail dan Lieneke Verspaandonk: 

0652174910 of l.verspaandonk@de-ring.org.  

 
Groenonderhoud Paduaplein  
De gemeente gaat eind januari het groen op het Paduaplein 

vernieuwen en waar nodig snoeien om de uitstraling van het 

plein te verbeteren. Door het aanleggen van laag blijvende 

beplanting blijft het plein overzichtelijk en veilig. Om de overlast 

van hangjongeren te verminderen verdwijnt de basket op het 

plein. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden drie 

tot vier weken. Meer informatie of hebt u nog vragen of 

opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Hans van Bers 

van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoon: 06 -20015004 of 

e- mail hans.van.bers@tilburg.nl. Ook kunt u concact opnemen 

met De Ring voor informatie: soetomo@de-ring.org 
 

Jeugd carnaval 
Natuurlijk is er voor de jeugd in onze wijk ook dit jaar weer een 

supergezellige carnavalsweek georganiseerd. Deze keer niet in 

De Baselaer, maar bij voetbalvereniging Ziggo, Jac van 

Vollenhovenstraat 304. Alaaffff! 
 

Vrijdagavond 24 februari (voor jeugd van 8 t/m 16 jaar) 

Tijd: 19.00-23.00 Kassa open 19.00-20.00 

Entree €2,- p.p.  Apreski party, diverse leuke spellen. 
 

Zaterdag gehele dag (Alle leeftijden) 

Tijd: 14.00-01.00 

Gratis entree. ‘S middags een Mini voetbaltoernooi voor de kids 
 

Maandag gehele dag (Alle leeftijden) 

Tijd: 14.00-01.00 

Gratis entree met diverse balspellen. 
 

Dinsdagmiddag (Alle leeftijden) 

Tijd: 14.00-18.00 Kassa open 14.00-18.00 

Entree €2,- p.p met Vlaamse kermis 
 

Dinsdagavond (Jeugd van 8 t/m 16 jaar) 

Tijd: 19.00-23.00 Kassa open 19.00-20.00 

Entree €2,- p.p. met gezellige kermis 

Let op; op dinsdag gaan we  om 18.00 dicht, om 19.00 uur gaan 

we weer open. 

 

http://www.dancelife-tilburg.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/
mailto:r.vd.berg@de-ring.org
mailto:soetomo@de-ring.org
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tel:19.00-20.00
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tel:19.00-23.00
tel:19.00-20.00


  

Computer-cursus 
 

De beginnerscursus behandelt 

behalve Windows 10, met 

opslaan en terugvinden van 

bestanden o.a. ook tekstver-

werking, internet en e-mail.  
De vervolgcursus tekstver-

werking omvat o.a. speciale 

tekens, opsommingen en 

koppen, pagina instellen en 

afdrukken, afbeeldingen, 

tekeningen, folders en kaarten 

en tabellen voor een adreslijst. 

 

Fotobewerking: 
In de fotobewerkingscursus 

werken we met GIMP, een 

gratis programma met dezelfde 

mogelijkheden als Photoshop. 

Als afsluiting maakt u een 

levendige presentatie van uw 

foto’s op uw computer of TV. 

De cursussen worden gegeven 

op dinsdagavond van 19:30 – 

21:00 uur in De Baselaer, 

Hoefstraat 175,  

 
 
 
Kosten 
Beginnerscursus en 

fotobewerking €66,00 voor 12 

weken. 

Vervolgcursus tekstverwerking 

duurt 6 weken en kost €36,00 

Alle lessen zijn  inclusief een 

cursusboek en een USB-stick 

met programma’s en oefen-

materiaal. U kunt zich nog 

aanmelden, maar het aantal 

plaatsen is beperkt. 

Voor degenen die daar voor in 

aanmerking komen is de 

“meedoenregeling” van de 

gemeente van toepassing. 

Bent U inwoner in onze wijk 

Groeseind-Hoefstraat dan krijgt 

U een reductie van € 25,- voor 

de cursussen beginners en 

fotobewerking en € 12,50  voor 

de cursus tekstverwerking. 

 

Voor meer info of aanmelden: 

Receptie De Baselaer, 

Hoefstraat 175,                         

Tel: 013-5435909                        

E-mail: cursussen@baselaer.nl 

 

 
 
 
 

Vogelhotel St. Pieterspark 
222 vogelhuisjes voor twaalf 

verschillende vogels in een 

kastanje-boom op het St.  

Pieterspark. De werkgroep  

vogelhuisjes voert op die  

manier de wens voor  

toegepaste kunst van de  

bewoners rondom het  

St.Pieterspark uit.  

 

Samen met stadsecoloog Mischa Cillessen en mensen van 

Ondernemend Groeseind, o.a. kunstenares Renate Engelen en 

timmerman Twan Hoevenaar, foto) heeft de werkgroep een 

ontwerp gemaakt.  

Twee klassen 7 en 8 van basisschool de Cocon zijn vanaf 13 

januari elke vrijdag tijdens de handenarbeidklas bezig met het in 

elkaar zetten van de vogelhuisjes. De bouwpakketjes zijn gemaakt 

samen met de organisatie Prospects@works. Zij begeleiden ook 

het maken van de huisjes op school. De werkgroep gaat 

binnenkort  ook nog huisjes in elkaar zetten met kinderen rondom 

het St.Pieterspark. Als alles goed gaat worden de vogelhuisjes in 

maart in de boom gehangen. Meer informatie hierover bij René 

van den Berg, r.vd.berg@de-ring.org.  
 

 

 

Buurtregie 
Soms heb je als wijkbewoner een vraag, zorg of ingewikkelde 

kwestie die je graag zou willen bespreken met meerdere 

professionals in de wijk. Kwesties over overlast of veiligheid of 

een goed idee om de buurt schoner en leefbaarder te maken. In 

onze wijk kan dat elke tweede dinsdag van de maand. Om 9.00 

uur komt dan het team van Buurtregie samen om wijkzaken te 

bespreken en aan te pakken waar nodig. De wijkagent, gemeente, 

woningcorporaties en welzijnsinstellingen in de wijk zijn aanwezig 

en een lid van de wijkraad. Wil jij een zaak voorleggen aan het 

team, neem dan contact op met onze wijkorganisatie: info@de-

ring.org. Ons contactpersoon Willian van Esch maakt dan een 

afspraak met je om aanwezig te zijn bij de buurtregie.  

 

 

 

Waar komt De 
Ring vandaan? 
De Wijkorganisatie van 

Groeseind-Hoefstraat heet 

De Ring. Niet voor niets 

natuurlijk… Maar weet jij 

waar die naam vandaan 

komt? 

Stuur je antwoord naar 

e.engelhart@de-ring.org en 

maak kans op een leuke prijs! 

Inzenden kan tot 1 maart. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Orpheus 
‘ingelijfd’ in De 
Baselaer 
Woensdagavond 1 februari 

hebben onder het genot van 

een heerlijk stuk taart 

ContourdeTwern en  

Koninklijke harmonie 

Orpheus het huurcontract 

ondertekend. Hiermee is de 

gerenommeerde harmonie 

Orpheus officieel huurder in 

buurtcentrum De Baselaer 

geworden.. 

Op feestelijke avond waren 

de leden van Orpheus 

aanwezig, enkele leden van 

de wijkraad en de directies 

van beide organisaties. 

Aansluitend konden we 

genieten van de repetitie van 

Orpheus. Wijkorganisatie De 

Ring wenst alle leden van 

Orpheus een goede tijd toe 

en hopen op een 

inspirerende samenwerking! 
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Januari  Spontane start van wijklunches in Lokaal 3, waar bewoners en professionals elkaar bijpraten en lekker samen eten. 

Voortaan elke maandag tussen 12.00 en 13.00 uur. Iedereen is welkom. Zelf brood meenemen. 

Februari Buurtkrant Oud Noord stopt. De nieuwsbrief van De Ring komt voortaan 5 maal uit (i.p.v. 4 maal per jaar) 

Maart Start afstemming verbouwing van De Baselaer waarbij vrijwilligers een deel van de sloop, wederopbouw en het 

uitzoeken van de meubels meedoen. 

April Besluit om de tweede wijkwandeling te annuleren. Te weinig mensen hebben zich aangemeld. 

Mei 55+ groep excursie naar doktersmuseum. Gezellige buitenbios in The Wallnote Pastoor Schutjesstraat. 

Infomarkt voor bestaande en toekomstige bewoners Rosmolen. 

Juni Leden van de klankbordgroep en omwonende van het St. Pieterspark besluiten gezamenlijk om een heus vogelhotel 

te bouwen in een van de oude kastanjebomen in het park. 

Juli Soe, bewoner van het nieuwe Rosmolen, start als nieuwe coördinator voor de beheergroepen en loopt ‘stage’ bij de 

organisatie van de Noppesdag, zodat hij al veel van de beheergroepleden een handje kon schudden. 

Vrolijke zomerborrel voor alle wijkgenoten in de gezellige tuin van De stam.  

Augustus Enkele betrokken wijkbewoners starten de Zomerschool in De Baselaer: op een leuke manier worden kinderen uit de 

wijk de Nederlandse taal (meer) meester. 

Verschillende groepen bewoners organiseerden met hun buren gezellige buurtfeesten in de wijk, gefaciliteerd met 

depotspullen en financieel ondersteund vanuit Verrijk je wijkgelden. 

September Noppesdag samen met Groeseindse Rommel: Stralende dag, gezellige drukte. Mooie ontmoetingen! 

Het wijkondernemersnetwerk Ondernemend Groeseind lanceert hun inspirerende website voor en door 

wijkondernemers. Voor €25,00 krijgt een wijkondernemer zijn eigen profielpagina en is lid van het netwerk dat elkaar 

inspireert en versterkt met o.a. vakgerichte workshops en ontmoetingen.  

Oktober Presentatie aan wijkpartners van ‘De Sociale map’. De map met overzichtelijke informatie over alle instellingen, clubs, 

hulpinstanties en activiteiten in de wijk ligt ter inzage in de ontmoetingsruimte van De Baselaer. 

Containerlabel zijn af te halen bij De Baselaer. De labels zijn bedoeld om je buren op een vriendelijke manier te 

attenderen op het tijdig weghalen van de container en eventuele hulp daarbij.  

De studiedag stond dit jaar in het teken van verhalen ophalen uit de (sub)wijk(en) t.b.v. wijkboek, als input voor beleid 

van wijkpartners en De Ring en in beeld brengen van het unieke, de pareltjes in de wijk. 

November Schotelplein: Geslaagd en drukbezocht etentje voor en door buurtgenoten.  

Wijksignaal deelt winterthee en wat lekkers uit aan wijkbewoners die zij tegenkwamen terwijl ze bladeren en vuil van 

de stoep veegden. 

Accent op ieders Talent: Talenteninloop is voortaan elke eerste maandag van de maand van 19-20 uur in de nieuwe 

ontmoetingsruimte van De Baselaer. Voor vraag en aanbod van talent. 

December 
 

Eerste bijeenkomst werkgroep spelen, buurtplekken en toegepaste kunst Rosmolen.  

Jaaroverzicht wijkorganisatie De Ring 2016 
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. 
De belangrijke kernwaarden hierbij zijn: gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en iedereen mag 
meedoen.  Het uitgebreide jaaroverzicht staat binnenkort op de website: www.de-ring.org 

Vertel jouw wijkverhaal  
Tijdens de jaarlijkse studiedag hebben Wijkorganisatie De Ring en hun wijkpartners  

een workshop gedaan om te leren hoe zij  op een bijzondere manier verhalen uit de  

wijk op kunnen halen. Inmiddels heeft de eerste verrassende gespreksavond plaats- 

gevonden met 12 bewoners uit verschillende delen van de wijk. Zij spraken met 

 elkaar over wat zij belangrijk vinden in hun leven en het wonen in de wijk, waar ze 

trots op zijn in hun buurt en wat ze missen. 
 

Meepraten? 
Er volgen nog dit voorjaar nog vier wijkgesprekken met wijkgenoten, jong en oud en jij kunt erbij zijn!  

Uit alle gesprekken worden belangrijke waarden en behoeften gefilterd. De highlights uit alle gesprekken  

worden gebruikt om (nog) beter afgestemd beleid te maken, een prachtig wijkboek te  illustreren en om unieke kenmerken van  de 

buurten in de wijk helder te krijgen. Weet je veel van jouw buurt en wil je meepraten. Meld je dan aan bij e.engelhart@de-ring.org. 

Samen kijken we welke datum jou het beste uitkomt. 

http://www.de-ring.org/
mailto:e.engelhart@de-ring.org

