
  
  Trots op Marij en Paul! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een spannende verkiezing 

kwam Supervrijwilligersecht- 

paar Marij en Paul Looijkens 

als zeer verdiend winnaar uit 

de bus bij de stimuleringsprij- 

zen voor vrijwilligers 2017. 

Iedereen die regelmatig De 

Baselaer bezoekt, zal het jury- 

oordeel beamen: Gastvrij, meedenkend, deskundig en behulpzaam! 

Terecht de kanjers van De Baselaer! 
 

12 januari nieuwjaarsborrel 
Na de zeer geslaagde nieuwsjaarborrel van vorig jaar, waar meer 

dan 200 wijkbewoners samen het nieuwe jaar inluidden, 

organiseren we wederom een gezellige nieuwjaarsontmoeting in De 

Baselaer. Voor en met wijkgenoten. Achter de schermen wordt 

inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen. De datum kunnen 

we al verklappen: Vrijdagavond 12 januari 2018!  

Zet deze datum vast in je agenda, als je erbij wilt zijn. Alle 

wijkbewoners waarvan we een mailadres hebben ontvangen een 

persoonlijke uitnodiging. Hebben we jouw mailadres nog niet stuur 

deze dan naar: e.engelhart@de-ring.org. Ook zullen we op de 

website www.de-ring.org verdere details aankondigen.  
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2 dec 10.30-15.30 u 

Sint in de wijk 
 

4 dec 19.00 - 20.00 u 

Koffie-inloop De Baselaer.  

V.a. 20.00 uur vervolggesprek 

Puberbrein 
 

7 dec 20.00-22.00 u 
Klankbordgroep Herstructurering 
 

9 dec 12.30-17.00 u 

Studiedag De Ring 
 

9 en 10 dec 10.00-16.00 u 

Vogeltentoonstelling  
 

11 dec 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 
 

12 dec 10.00-11.00 u 
Buurtregie over buurtsituaties die 

aandacht vragen. Inloop voor alle 

wijkbewoners. 
 

20 dec 13.30-17.30 u   

Kerstmiddag 55+groep 
 

20 dec 20.00-22.00 u 

Werkgroep WijkSignaal  
 

8 jan 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 
 

12 jan 19.00 u -22.00 u 
(tijd onder voorbehoud) 

Nieuwjaarsborrel De Baselaer 
 

25 jan 19.00 u -21.00 u 
          Stemavond spelen en 

presentatie groenplan 

Rosmolen 
 

 

Zin in yoga 
Bij Yoga - gymnastiek groep 

van Buurtcentrum De 

Baselaer is plek voor nieuwe 

leden. Ben jij 60+ en gezellig 

en op zoek naar een gezonde 

beweging dan ben je van 

harte welkom voor een 

gratis proefles. Elke maandag 

van 10.30 tot 11.30 in 

Buurtcentrum De Baselaer, 

Hoefstraat 175. Na afloop 

drinken we ook altijd een 

kopje koffie. 

Meer info: 

Yohan 

van Dun  

06-13962907 
 

Bedankt Erik!  
Fotograaf Erik van 

Baakbeeld, bureau voor 

(visuele) communicatie, 

www.baakbeeld.nl legde de 

Noppesdag 2017 voor ons 

vast. Via deze weg willen wij 

Erik hiervoor hartelijk 

bedanken! Kijk voor de 

mooie sfeerimpressie op 

onze website: www.de-

ring.org/wijkactiviteiten/ 

buren-noppes-dag/  

Wie weet herken je jezelf of 

een van je buren. 

mailto:e.engelhart@de-ring.org
http://www.de-ring.org/
http://www.de-ring.org/wijkactiviteiten/%20buren-noppes-dag/
http://www.de-ring.org/wijkactiviteiten/%20buren-noppes-dag/
http://www.de-ring.org/wijkactiviteiten/%20buren-noppes-dag/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
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!  

Artikel  
 
 
 

Obstakels in beeld 
De gemeente Tilburg        

organiseerde afgelopen 

maand in samenwerking 

met de initiatiefgroep 

inclusieve agenda, 

bijeenkomsten met 

stadsgenoten met een 

fysieke, zintuigelijke, 

psychische of verstandelijke beperking, een chronische ziekte 

of dementie. Zij werden uitgenodigd om hun ervaringen en 

wensen te delen. Om in kaart brengen waar Tilburg kan 

verbeteren op het gebied van toegankelijkheid, wie we 

daarbij betrekken, hoe en waarom. En te komen tot een goed 

plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor 

iedereen. Het waren zinvolle, leerzame avonden voor alle 

betrokkenen. Iedereen kreeg volop de ruimte om wat te 

zeggen. Over wonen, vrije tijd, sport, werk en opleiding. En na 

te denken over mogelijkheden rondom beeldvorming,  sociale 

netwerken en toegankelijkheid. Alle genoemde oplossingen 

werden genoteerd. Deze komen in een verslag die aan de 

raadsleden worden gepresenteerd. Het blijft van belang om 

de knelpunten te signaleren en aan te geven. Wilt u nog 

zaken delen? Mail naar melissa.kolhorn@tilburg.nl 
 

Kerstmiddag met Jukebox 
De werkgroep 55+ organiseert op 20  

december tussen13.30-17.30 uur een  

gezellige kerstmiddag voor 55 plussers  

uit onze wijk. Er wordt koffie of thee met 

een heerlijk stuk kerstbanket geserveerd 

en allerlei andere kerstlekkernijen.  

Ook wordt een gedicht van eigen bodem  

voorgedragen. Met veel muziek, zang en vrolijkheid, 

aangevoerd door Jukebox. Een goedgehumeurde muziekgroep 

die liedjes uit hun jeugd, uit de goede oude Jukebox speelt en 

zingt. We sluiten de middag af met een chinees buffet. En voor 

iedereen… de tafelkerstversiering als aandenken mee naar huis. 

Kaartjes á € 7,00 zijn te kopen bij De Baselaer op maandag  4 

december 15.00-16.00 u donderdag 8 december 19.00-20.00 u. 
 

Sint in de wijk 
Sinterklaas maakt dit jaar geen echte tocht door de straten in 

onze wijk. Wel bezoekt hij op 2 december een paar locaties. 

Hier worden leuke kinderprogramma’s gepresenteerd en 

kinderen mogen met Sinterklaas op de foto.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

10.30- 11.30 u bezoek aan ZC Padua 
 

12.30-13.45 u bezoek kinderboerderij 

Kerkibo in de Bisschop Bekkerslaan, 
 

14.00-15.30 u Feest in wijkcentrum 

de Poorten in de Hasseltstraat. 

 

Kampioen van Tilburg 

Op zaterdag 9 en zondag 10 december vindt in De Baselaer een 

vogeltentoonstelling plaats. Vooraf beoordeelden erkende 

keurmeesters 350 vogels van allerlei soort pluimage. De mooiste 

vogel mag één jaar lang de titel Kampioen van Tilburg dragen. 

Het is zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen aan 

deze bijzondere vogelshow. De toegang is GRATIS. Open op 

zaterdag 10.00 u tot 17.00 u en zondag 10.00 u tot 16.00 u. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Win € 1000 met jouw sociale 
wijkproject 
Mooi Zo Goed Zo laat sinds 1995 dromen uitkomen en heeft in 

die tijd 497 projecten gerealiseerd. In 1998 werd ook gestart met 

het verdelen van nieuwe en tweedehands goederen. Dat is 

inmiddels zo’n succes dat het realiseren van goede ideeën voor 

Tilburg een beetje op de achtergrond is geraakt. En dat mag 

natuurlijk niet gebeuren! MzGz looft daarom een prijs uit van       

€1000 voor het 500e project dat wordt goedgekeurd. Het gaat 

om kleine projecten die de moeite waard zijn. De sociale 

component speelt een grote rol bij het toekennen van 

materialen, menskracht of geld. Het versterken en ondersteunen 

van zwakke groepen in onze samenleving heeft de voorkeur.  

Heb jij een wens of een goed idee? Vul dan het inschrijfformulier 

in op de website www.mooizotilburg.nl.  

Dien je wens vóór 10 december in en maak kans op die duizend 

euro. Half december wordt de winnaar bekendgemaakt. Iedere 6 

weken beoordeelt de selectiecommissie de binnengekomen 

aanvragen. Daarna gaat de project- 

leider fondsen en/of bedrijven zoeken  

die willen meewerken om jouw  

wens te realiseren.  

Dien je idee dus op tijd in!  

 
 

 

Buurten in de Baselaer 
Hebt u een vraag over jongeren? Wilt u meer weten over De 

Toegang? Wilt u informatie van de woningbouwcorporaties over 

een bepaald onderwerp? Hebt u een signaal dat u met de 

wijkagent wilt bespreken? Kom dan buurten in De Baselaer. Elke 

tweede dinsdag van de maand zijn de wijkprofessionals tussen 

10.00 en 11.00 uur in De Baselaer. Voor vragen die u of uw 

directe woonomgeving aangaan. De wijkagent, 

woonconsulenten, huismeesters, toezichthouders van de 

gemeente, maatschappelijk werker van De Toegang. Meer 

weten? Mail wijkregisseur van Groeseind Hoefstraat: 

Inez.Rastovac@tilburg.nl 

http://www.dancelife-tilburg.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/
mailto:melissa.kolhorn@tilburg.nl
http://www.mooizotilburg.nl/
mailto:Inez.Rastovac@tilburg.nl


  

Puberbrein 
Een eerste samenwerking 

tussen GGD Hart voor Brabant 

en Wijkorganisatie De Ring... 

resultaat een volle zaal tijdens 

de themabijeenkomst over het 

PUBERBREIN. Met een mooie 

mix van bewoners en 

ondernemers. Het HELDER 

THEATER schetste op een 

ludieke manier de communi-

catie tussen ouder en puber 

over o.a. gezondheidsthema's 

waaronder alcohol, social 

media, relaties en seksualiteit. 

De GGD gaf informatie over 

waarom pubers niet (altijd) de 

goede beslissingen kunnen 

nemen ten aanzien van 

genoemde onderwerpen.  

Er ontstond een goed gesprek 

met de aanwezige ouders. Al 

snel merkten we hoe fijn het is 

om met elkaar hierover in 

gesprek te zijn, tips uit te 

wisselen en ervaringen te 

delen. We danken alle ouders 

voor hun open en eerlijke 

inbreng. En ... zoals die avond 

afgesproken: Er komt een 

vervolggesprek! 

 

Deelnemen?  
U bent welkom op maandag 4 

december vanaf 20.00 uur bij 

Wijkcentrum De Baselaer. 

Wijkorganisatie De Ring en 

GGD bekijken samen wat de 

gezondheidsmedewerkers van 

de GGD nog meer kunnen 

betekenen voor de wijk. Hebt 

u ideeën? Laat het weten: 

l.verspaandonk@de-ring.org. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een buurt bouw je samen met je buren 
Nu de nieuwbouw langzaam maar zeker ten einde loopt, is het tijd 

om de openbare ruimte in het nieuwe Rosmolen meer in detail in 

te richten. De werkgroep Rosmolen wil in samenspraak met zowel 

nieuwe als oude buurtbewoners er een mooie en leefbare wijk 

van maken. Een buurt waar de bewoners de mogelijkheid hebben 

elkaar te ontmoeten en plekken te realiseren waar je even kunt 

ontspannen.  

 

Stemavond speelvoorzieningen Rosmolen 
Voor de keuze van de definitieve speelvoorzieningen in Rosmolen 

is er op donderdag 25 januari a.s. een stemavond gepland voor de 

(toekomstige) bewoners in buurtcentrum “De Baselaer”. Op deze 

avond maken bewoners van Rosmolen samen een keuze uit 

verschillende gepresenteerde speelvoorzieningen. . De stemmen 

wegen mee in de uiteindelijke keuze die de gemeente maakt. 

Vanaf maart zullen de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden. 

Tevens zal het prachtige groenplan voor het nieuwe deel van de 

wijk worden gepresenteerd. Hierover kunt u niet meer stemmen. 

Dat is in een eerder stadium gedaan. De meeste ingebrachte 

wensen zijn opgenomen in het indrukwekkende groenplan. Vóór 

en na de stemming en presentaties kunt u kennismaken met 

verschillende instanties en organisaties in de wijk. De avond vindt 

plaats in buurtcentrum De Baselaer. We starten om 19:00 uur, 

zodat ook kinderen vanaf een jaar of tien zelf kunnen komen 

stemmen. Bewoners van Rosmolen ontvangen binnenkort meer 

informatie over de stemavond, van zowel de werkgroep Rosmolen 

als van de gemeente. 

 

Meedenken? 
Zoals de titel van dit stuk zegt: 'Een buurt bouw je samen met je 

buren'. Dit betekent dat wij een beroep doen op u, onze mede-

wijkbewoners, om één en ander te kunnen realiseren.  

Wij zijn op zoek naar actieve wijkbewoners die zich willen 

aansluiten bij de werkgroep Rosmolen. Deze komt een aantal keer 

per jaar bij elkaar. De frequentie is afhankelijk van de 

ontwikkelingen en de voortgang hiervan. Je kan hier ideeën 

aandragen voor de invulling van de openbare buurtplekken en 

meedenken over de uitvoering en realisatie van de plannen.  

Wil jij net als wij je inzetten voor een sociale en leefbare wijk voor 

iedere bewoner, geef je dan nu op!  

Je kunt je aanmelden via werkgroeprosmolen@de-ring.org  

Heb je nog vragen voor of behoefte aan meer informatie over de 

werkgroep Rosmolen, stuur ons dan een e-mail. 

 

 

 

Klankbordgroep 
heft zich op  
Ruim 12 jaar lang hebben 

betrokken wijkbewoners in de 

Klankbordgroep Herstructure-

ring kritisch en deskundig 

meegepraat en meegedacht 

over de grootste herstructure-

ringsproject uit de geschiedenis 

van Tilburg: De herstructurering 

van de gebieden Groeseind en 

Rosmolen.  

Nu de bouw op zijn einde loopt, 

is de tijd gekomen om de 

Klankbordgroep te ontmantelen. 

Met een feestelijk etentje, 

aangeboden door de 

samenwerkingspartners, wordt 

een tijdperk afgesloten. 

Omdat er nog een aantal 

aandachtpunten zijn, neemt de 

werkgroep WijkSignaal de 

signaleringsrol over en blijft in 

gesprek met de gemeente, 

woningcorporaties en 

projectontwikkelaars. De flink 

deel van de leden van de 

Klankbordgroep sluit zich (al dan 

niet voor bepaalde tijd) aan bij 

de werkgroep WijkSignaal. 

Daarmee is de continuïteit in de 

gespreksvoering en het zgn. 

collectieve geheugen geborgd. 

 

 

 

 

.  

 

Loopt u tegen zaken aan rondom 

de herstructurering en lukt het 

niet om de juiste personen aan 

tafel te krijgen? Meld u dan bij 

de werkgroep. Wij kijken samen 

hoe we uw zorg, probleem of 

pluim op de juiste plek krijgen. 

Mail naar: wijksignalen@de-

ring.org. Dit mailadres kunt u 

ook gebruiken voor andere 

signalen die u wilt delen of 

waarbij u hulp nodig hebt om 

opgelost te krijgen. Nog 

makkelijker gaat het via het 

signaal-formulier op de website: 

www.de-ring.org 
 

 

mailto:werkgroeprosmolen@de-ring.org
mailto:wijksignalen@de-ring.org
mailto:wijksignalen@de-ring.org


 

 

 

 

 

:  
 

Tijdelijke spelen aan de Valentijnstraat  
Afgelopen april is er in Rosmolen een enquête uitgezet over de 

speelvoorzieningen. De uitkomsten van deze enquête zijn eind mei 

aan de gemeente aangeboden, zodat zij de juiste input hebben 

m.b.t. de gewenste speelvoorzieningen. Helaas heeft het vervolg bij 

de gemeente vertraging opgelopen, waardoor de oorspronkelijke 

planning verschoven is naar het voorjaar. De speeltoestellen aan 

het Commelinplein waren niet meer veilig. De gemeente kon deze 

niet laten staan. Om op korte termijn toch speelgelegenheid voor 

de kinderen in Rosmolen te creëren, zijn enkele bewoners en leden 

van de klankbordgroep in gesprek gegaan met de gemeente. 

Vervolgens hebben de gemeente en Tiwos samen onderzocht waar 

een tijdelijke speelplek mogelijk is. Dat lijkt te kunnen op de hoek 

Valentijnstraat en Van der Doesstraat, waar eerder dit jaar 4 

woningen zijn gesloopt. Tiwos zal hier eerst een bodemonderzoek 

doen. Daarna kunnen we verder. Wanneer de speelplek precies 

klaar is, is daarom nog onduidelijk. We verwachten dat de plek op 

redelijk korte termijn beschikbaar is. De plek is daarna in ieder 

geval tot eind maart/ begin april te gebruiken. Daarna worden de  

definitieve speelvoorzieningen in het voorjaar geplaatst. 

 

Rosmolen krijgt een bijzonder groenplan 
De gemeente heeft aan Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten 

gevraagd om een innovatief beplantingsplan te maken voor 

Rosmolen. Met als doel de wijk een uitstraling te geven die verder 

gaat dan grasveldjes en eentonige beplantingsvakken. De functie 

van het groen is veel breder dan enkel een visueel decor of ‘aan-

kleding’. Het aankomende groen nodigt uit tot (re)actie, om naar 

buiten te gaan, om een ommetje te maken, te spelen, te ontdekken 

en een praatje te maken met de buurman van om de hoek. Juist het 

benutten van en inspelen op deze bredere functie van groen maakt 

het Rosmolen-plan spannend en innovatief. Het vergroot de 

natuurwaarde in de stad, maar ook de bewustwording van het 

belang van groen. Het sociale aspect van groen in de vorm van 

‘ontmoeting’ is, op nadrukkelijke wens van de wijkbewoners, het 

terugkerende thema in het beplantingsplan. Het plan is opgezet in 

verschillende thema's voor verschillende gebieden. Zoals bijvoor-

beeld de thema's geur, kleur en textuur. Op die manier draagt het 

nieuwe groen straks bij aan een wijk waar iedereen zich thuis voelt, 

waar je het gevoel hebt thuis te komen in jóuw straat. Die ziet er 

(dus) niet hetzelfde uit als de straat ernaast. Op elkaar afgestemd, 

maar duidelijk elk een eigen karakter. Rosmolen krijgt zo een 

aantrekkelijk uiterlijk, een (kleurrijke) diverse verschijningsvorm 

waarbij het onderhoud op een zo laag mogelijk beheerniveau ligt.  

 

Cultuurnetwerk: Cultureel eten 
De proefsessies van onze nieuwe activiteit KOKEN EN ETEN UIT 

ANDERE LANDEN zijn zeer succesvol verlopen… het team bestaat 

inmiddels uit 4 koks/gastvrouwen uit de wijk. Aangevuld met 

een gastkok uit de wijk, die vanuit een specifiek land een gerecht 

bedenkt en maakt. Samen met onze pr-man vormen ze 

inmiddels een hecht team. We leren er iets van, het is gezellig 

en… Ja we gaan er mee door!! 

Dus kun jij je aanmelden als gastkok, die eenmalig de wijk laat 

kennismaken met een gerecht uit jouw eigen (geboorte)land.    

Je hoeft het natuurlijk niet helemaal alleen te doen. Je kookt 

samen met ons team een maaltijd voor 30 tot 40 personen. Zo 

laat je wijkgenoten kennismaken met iets nieuws…: onze  unieke 

manier om contacten en ontmoetingen tussen de bewoners in 

onze mooie wijk op een (h)eerlijke manier tot stand te brengen. 

Hou onze facebook en website In de gaten voor de actuele data 

en gerechten. Meer weten? Of aanmelden als gastkok? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Accent op ieders Talent 
       Een korte greep uit mooie matches die 

       afgelopen periode ontstaan zijn tussen  

        wijkbewoners: 

 

 Buurman helpt buurvrouw bij afmaken bestrating nadat haar 

eigen netwerk uitviel vanwege ziekte (foto) 

 Koks die gerechten leren                                                                                  

maken uit andere landen 

 Vervoer naar ziekenhuis 

 Workshop koud koken                                                                          

verzorgd door onderne- 

mer op basisschool De  

Cocon (in te huren voor volwassenen, vriendinnenavond) 

 Fietsclinic door BikeWize bij de Cocon 

 Korter maken van een rok voor de buurvrouw, daarvoor 

kregen we een heerlijke cake bij laatste koffie uur 

 Interview voor Tilburgse koerier over ons programma en 

bewoners die in Rosmolen zijn komen wonen 

 Gezelschap voor mevrouw die weinig buiten de deur komt 

 Computerhulp voor mijnheer aan huis 

 

We zoeken dringend nog mensen die incidenteel bewoners 

kunnen brengen of ophalen naar en van het ziekenhuis, liefst 

ook met een grotere auto dat eventueel een rolstoel mee kan. 

Mail naar: info@de-ring.org of l.verspaandonk@de-ring.org 

 

mailto:info@de-ring.org
mailto:l.verspaandonk@de-ring.org
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