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Wijkkalender
6 april 20.00-22.00 u
Vergadering Klankbordgroep
Deelname op uitnodiging
7 april
Start tweede fase Rosmolen
8 april
Opstart Repaircafé
10 april 20.00-22.00 u
Vergadering Wijkorganisatie
De Ring. Deelname op uitnodiging.

Koningsdag in Tilburg
De Koninklijke familie komt 27 april per trein aan in Tilburg. Zij
bezoeken de Spoorzone013, waarna zij via de Spoorlaan en de
Heuvelring naar de Heuvel gaan en tenslotte hun bezoek afsluiten
op het Piusplein. Op deze feestelijke dag vinden er veel festiviteiten
in de (binnen)stad plaats. Het Leijparkfestival is als vanouds ook dit
jaar gewoon in het Leijpark! Parkeerverbod stopt precies bij de rand
van onze wijk (Rosmolenplein). Het zal dus vast heel druk worden
met auto’s. Wij wensen al onze wijkbewoners een gezellige
koningsdag!

De winter ligt alweer achter
ons en de lente laat zich van
haar mooiste kant zien.
Volgens goed wijkgebruik
komt de werkgroep WijkSignaal dan ook weer naar
buiten om wijkbewoners met
groene vingers te verrassen.
Zet uw mooiste bloemen en
planten in het zicht. Wie
weet fotograferen we uw
tuin of bloemenbak en
schittert deze in de volgende
nieuwsbrief én ontvangt u
een leuke attentie!!!

11 april 9.00-10.00 uur
Buurtregie
13 april 19.30-21.30 u
Netwerkavond Ondernemend
Groeseind De Baselaer
15 april 11.00 – 15.00 u
Paasspecial in de wijk door
Accent op ieders Talent
15 april 14.00 - 16.00 u
Paaseieren schilderen Schotelplein
19 april 19.30-21.30 u
Wijkverhalen: gesprekken
met wijkbewoners over
hun buurt.
20 april 8.30 - 9.00 u
Afsluiting project Bouwen
Bs De Cocon

Muziekmiddag

21 april
Koningsspelen De Cocon
26 april 20.00-22.00 u
Werkgroep WijkSignaal
Deelname op uitnodiging
27 april
Koningsdag, Tilburg centrum
1 mei 2017 19.00 – 21.00 u
koffie-inloop De Baselaer
10 mei 14.00-16.00 u
Smartlappenkoor Ratjetoe treedt
op in De Baselaer

11 mei 8.45 uur
Feestelijke opening vogelhotel door wethouder

Bloemetjes buiten

De Cocon
Op vrijdag 21 april 2017 viert wijkbasisschool De
Cocon voor de vijfde keer de Koningsspelen. De Koningsspelen zijn
een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor basisschoolleerlingen en hebben het doel te laten zien dat samen goed
ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk
is. Ook dit jubileumjaar, notabene met koninklijk bezoek in onze
stad, bestaan de Koningsspelen uit een gezond en sportief
programma. De kinderen van De Cocon starten met een ontbijt en
het zingen van het Koningsspelenlied. Daarna gaan ze verder met
spelletjes, waaronder een spannende stormbaan
's middags is er voor de boven- en middenbouw in de gymzaal een
afsluiting met gezonde voeding en bewegen.

Op 10 mei treedt het
smartlappenkoor Ratjetoe
weer op in De Baselaer.
Van 14.00 tot 16.00 uur
vermaken zij het publiek met
hun zangtalent. De entree
bedraagt € 3,00 euro,
inclusief een kopje koffie of
thee. Vanaf 1 mei start de
kaartverkoop in De Baselaer.

Handhaving op containers
Al enige tijd wordt in onze wijk streng
gehandhaafd op het correct plaatsen
en tijdig binnenhalen van de afvalcontainers. Niet voor niets, want veel
mensen hebben last van de rondslingerende containers. Toch denkt de
wijkraad dat er niet altijd gemakzuchtige
redenen achter het te lang buiten laten staan van de kliko’s zit.
Daarom lopen leden van het bestuur en de werkgroep
WijkSignaal in samenwerking met de gemeentelijke handhavers
door de straten om een uitnodiging aan de verlaten containers
te hangen. We nodigen de eigenaar van de container uit om
samen te bekijken wat nodig is om de kliko tijdig binnen te
halen en hoe eventuele hulp verkregen kan worden. U bent
natuurlijk helemaal vrij om op de uitnodiging in te gaan. Onze
enige intentie is dat we willen voorkomen dat u een dure bon
van de politie krijgt. Dat geld kunt u vast beter gebruiken!

Maandelijks eetcafé in de wijk
Eetcafé de Mandala is een initiatief van Stichting de Mandala.
Door eenmaal per maand een driegangen maaltijd te bereiden
bieden vrijwilligers van de Mandala wijkgenoten een gezellige
avond in een ongedwongen sfeer. Iedereen die graag samen
met anderen eet en een gezellige avond wil hebben, met een
vers bereide maaltijd is welkom: jong of oud, je bent van harte
welkom in het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201 te
Tilburg. Voor vragen of aanmeldingen stuur je een mail
naar eetcafedemandala@hotmail.com. Let op: Het aantal tafels
is beperkt. De bijdragen voor deze maaltijd is €5,00.

Trots op beheergroepen!
Beheergroepen, groepen actieve bewoners rondom de vele
pleinen in onze wijk, zijn in 2010 ontstaan. Wijkorganisatie de
Ring heeft een financiële bijdrage vanuit de overheid ingezet
voor het opknappen van verschillende (speel)pleintjes die geen
onderdeel waren van de grote herstructurering. Zij vroeg
daarvoor betrokkenheid van bewoners voor terug. Zo zijn de
beheergroepen rondom vrijwel alle pleinen in de wijk ontstaan!
Trots zijn we op het bestaan van deze beheergroepen, waarvan
meerdere bewoners al vanaf de start actief zijn in hun buurt.
De groepen bestaan uit betrokken buurtbewoners die in de
gaten houden of het schoon, heel en veilig is en blijft op het
plein. Eventuele gebreken melden ze bij de gemeente, ook
denken mee over ons uitleendepot en meestal organiseren ze 2
keer per jaar een activiteit op het plein. De meest bekende is
de NOPPESdag tijdens de landelijke Burendag.
Afgelopen maand hebben we alle beheergroepen weer eens
uitgenodigd en soms opnieuw kennisgemaakt… want natuurlijk
is er ook wat wisseling van de wacht geweest. Vrolijkheid alom
en leuke uitwisseling van successen was het resultaat. Ook
merken we dat op sommige pleinen wat nieuwe energie en
mankracht nodig is. Voornamelijk bij de speeltuin in
de Melisstokestraat, rondom het Paduaplein en bij het
vernieuwde Pieterspark zoeken we naar bewoners die
enthousiast zijn en paar uurtjes willen investeren in eigen
buurt. Is dat wel wat voor jou? Meedoen of meer weten over
de beheergroep rondom jouw plein? Neem dan contact op met
Soe, hij is namens het bestuur van De Ring contactpersoon.
U kunt hem bereiken via soetomo@de-ring.org.

Wijkgesprekken in volle gang
De wijkgesprekken met buurtgenoten zijn in volle gang.
Inmiddels zijn er drie wijkgesprekken gevoerd, waarbij
Wijkorganisatie De Ring en haar samenwerkingspartners in
gesprek gaan met wijkbewoners over hoe zij het leven in
Groeseind-Hoefstraat beleven. Naast de leuke onderlinge
contacten die spontaan tijdens de gesprekken ontstaan, leveren
de verhalen ook bijzondere input voor het maken van nuttige
plannen.
Wil jij ook meepraten? Je kunt je nog opgeven voor de
gesprekken van 19 april a.s. of 23 mei. Stuur een mail naar
e.engelhart@de-ring.org.

BuurtWhatsApp
Het aantal woninginbraken,
straatroven en overvallen is de
afgelopen jaren met meer dan
60% gedaald.
Dit komt mede door de vele
Buurt-WhatsApp-groepen die
er in Tilburg zijn. Al deze extra
ogen en oren in de stad
werpen hun vruchten af en
maken de stad veiliger en
leefbaar. Doet u al mee?

WaakSamen met
SAAR
Als aanvulling op bestaande
Buurt WhatsApp-groepen,
heeft de gemeente samen met
de politie de WaakSamen-app
ontwikkeld.
De SAAR-methode (signaleren,
alarmeren, appen,
reageren/registeren) die geldt
bij WhatsApp-berichten blijft
dus leidend. Maar als
aanvulling daarop helpt
WaakSamen u om snel,
duidelijk en eenvoudig een
melding te maken. Het maken
van een goede melding en een
helder signalement is namelijk
best lastig.
De app begeleidt u via een
paar stappen naar een
duidelijke melding. Ook geeft
de app aan of het nodig is om
de politie te bellen bij de
situatie die zich voordoet. De
gemaakte meldingen komen
rechtstreeks terecht bij de
politie en de gemeente. Ook
kunt u de melding meteen
delen in uw Buurt-WhatsAppgroep. De Waaksamen-app is
gratis te downloaden. Voor
vragen kunt u mailen naar:
info@waaksamen.com
Meer info is ook te vinden op
www.waaksamen.info

Vroege vogels
vogelhotel
Paasspecial Accent op Ieders Talent
De kerngroepsleden van
Accent op Ieders Talent, ons
bijzondere talentenmatch
programma, gaan bij goed
weer de wijk in. Met Pasen
gaan ze op de koffie bij de
talenten uit de wijk. Op 15 april
kunt u ze tussen 11.00 en 15.00 tegenkomen op verschillende
plekken in de wijk.
Ook op het Schotelplein gaan de kinderen samen paaseieren
schilderen. De buurtkinderen zijn welkom tussen 14.00 - 16.00 u.

Hulp bieden of hulp krijgen?
Wat kan Accent op Ieders Talent voor u betekenen?
Naast succesvolle acties en matches zoals hulp voor werkgroep
55+ en een wijkgenoot die de sociale media van de
Wijkorganisatie gaat stroomlijnen, doen de leden van Accent nog
veel meer zoals:

Inmiddels leerlingen van de
Cocon 200 (!) vogelhuisjes
gemaakt voor het vogelhotel in
het St. Pieterspark. Het project
is op school op de vrijdag voor
carnaval afgerond. De volgende
stap is om de vogelhuisjes stevig
in de boom te bevestigen. Dat
gebeurd aan een speciaal
harnas, bedacht door buurtbewoonster Renate van Alpen.
De boom ondervindt hier geen
last van. Als alles goed gaat
worden de vogelhuisjes er
tussen 20 en 22 april aan
bevestigd. Een paar nog
aangepaste vogelhuisjes worden
op dit moment in elkaar gezet
om een mooi geheel te maken.

Opstart Repair Café in de wijk
Op 8 april start de proef-samenwerking tussen Wijkorganisatie De
Ring en het Repaircafé. Het Repair Café is een gratis toegankelijke
bijeenkomst waar u samen met vakmensen uw kapotte spullen
kunt repareren. In De Baselaer zijn tijdens de Repair Café-dagen
zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en –
vaardigheden op allerlei terreinen en gereedschap en materiaal
om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Als de
samenwerking goed bevalt, wordt het Repair Café een vaste
partner in de wijk. Hou de website bij voor de Repair Café dagen
in de wijk.

Wij bouwen een wijk
De komende weken werken alle groepen van buurtbasisschool De
Cocon aan Bouwen, wij bouwen een wijk! De leerlingen maken
bezoekjes aan de nieuwbouw in de wijk en aan de bouwplaatsen.
Op 20 april van 8.30 tot 9.00 vindt een gezellige afsluiting plaats
van het project. Kom kijken!

Eerste nieuwe bewoners trekken in
hun nieuwe huizen in Rosmolen
De eerste bewoners van de nieuwbouwhuizen in Rosmolen,
hebben hun sleutels ontvangen en zijn druk met verhuizen en
inrichten. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over hun
nieuwe avontuur.

Feestelijke
onthulling
Op donderdagmorgen 11 mei
komt wijkwethouder Mario
Jacobs in alle vroegte (8.45 uur!)
het vogelhotel officieel
onthullen. Uiteraard onder het
toeziend oog van de kinderen
die ervoor hebben gezorgd dat
dit blijvend kunstwerk in ons
mooie park kon komen! U bent
daar als wijkbewoner natuurlijk
ook van harte bij welkom!
Meer informatie:
r.vd.berg@de-ring.org.

Armoede en eenzaamheid, dat kan toch beter in onze wijk!?

:

Veel mensen leven (in stilte) in eenzaamheid en/of armoede. Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern zoeken samen naar
manieren om het leven voor wijkbewoners in dergelijke omstandigheden wat prettiger te maken.
We ontdekten tijdens onze eerste inventarisatie van organisaties die zich sterk maken voor deze mensen, dat we zeker niet de
enige zijn. Heel veel mensen en organisaties trekken zich (gelukkig!) het lot aan van wijkgenoten in eenzaamheid en zware
financiële omstandigheden! Toch weten we van elkaar vaak nauwelijks dat wel bestaan.

Laat van je horen!
De wijkraad brengt daarom momenteel de wijkinitiatieven in kaart die bijdragen aan
het terugdringen van armoede en eenzaamheid in onze wijk. Ben jij of jouw organisatie
actief in het terugdringen van armoede en/of eenzaamheid in Groeseind-Hoefstraat?
We willen in contact komen met alle initiatieven in onze wijk, van grootse tot de meest
bescheiden. We kunnen wellicht onze krachten bundelen. Laat het ons dan a.u.b. weten.
We nemen dan contact met je op voor een kennismaking en zetten jullie initiatief graag
meer in de spotlights. Mail naar e.engelhart@de-ring.org.

Haal jij eruit wat erin zit?
Dát is de vraag die ondernemers uit de wijk aan bewoners stellen.
Want Groeseind zit boordevol ondernemers. Vind, zoek, verbind en
ervaar ze!
Op de website ondernemendgroeseind.de-ring.org is te zien welke
ondernemers en ondernemingen al aangesloten zijn op het
ondernemersnetwerk. Zo kunt u als bewoner of instelling uit de wijk
eens kijken wat er allemaal dichtbij te halen valt.
Via ‘welkom-in-de-wijk-tassen’
wordt een cadeautje aan alle
nieuwe bewoners in het
herstructureringsgebied
van Groeseind en Rosmolen
uitgedeeld: een winkelmunt
met het logo van De Ring
én Ondernemend Groeseind.
Beter kunnen we de verbinding niet duidelijk maken...

Uw profielpagina op de OG-website
Ben je ondernemer uit de wijk en ben je nog niet bij Ondernemend
Groeseind aangesloten? Zou je ook wel een profielpagina op de
website willen? Mail ons dan op ondernemend.groeseind@dering.org of zoek contact met Lieneke Verspaandonk,
l.verspaandonk@de-ring.org.
Je bent van harte welkom op de eerstvolgende ondernemersavond
op 13 april van 19.30-21.30 u in De Baselaer. Vooraf aanmelden is
fijn.

Ga spelen!
Het nieuwe Commelinplein in het herstructureringsgebied
Rosmolen, wordt als speelplein heringericht. Ook zijn er twee
kleinere locaties in de wijk die als speelplek kunnen worden
ingericht. Om erachter te komen wat de kinderen die hier
(komen) wonen leuk vinden om te doen, heeft de werkgroep
Rosmolen een digitale enquête gemaakt voor de kinderen van
verschillende leeftijdscategorieën (en hun ouders). Deze
vragenlijst is via mail toegestuurd aan de nieuwe bewoners van
het gebied. De huidige bewoners hebben een flyer ontvangen.

Stemavond
Op basis van de antwoorden gaat de werkgroep samen met de
bewoners en met de gemeente kijken wat voor speeltoestellen
er moeten komen. Dit doen we op een heuse stemavond. Hier
krijgen de nieuwe en huidige bewoners later nog een uitnodiging
voor.
Mocht je in Rosmolen wonen en is de mail of de flyer aan je
aandacht ontsnapt, of je hebt het niet ontvangen, gebruik dan de
onderstaande link naar de enquête.
https://goo.gl/forms/xDSC0oso6MPU4cpE2
Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk zondag 16 april!
De kinderen mogen de enquête zo veel mogelijk zelf invullen.
Voor de kleinsten kan mama of papa misschien even helpen.
We zijn ontzettend benieuwd naar jullie antwoorden! Als iets
niet duidelijk is of als je nog een ander supergoed idee hebt, mag
je altijd een mailtje sturen naar werkgroeprosmolen@de-ring.org

