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Wijkkalender
2 juli, 19.00 – 20.00 u
Koffieuurtje in De
Baselaer

2 juli, 20.00 u
Netwerkavond
Ondernemend Groeseind
in De Baselaer

10 juli, 10.00 -11.00 u
Buurtinloop
Groeseind/Hoefstraat in
De Baselaer

16 juli, 20.00-22.00 u
Bestuursvergadering De
Ring. Deelname op
uitnodiging.

20 t/m 30 juli
Kermiscamping

14 aug, 10.00- 11.00 u
Buurtinloop
Groeseind/Hoefstraat in
De Baselaer

20 aug, 20.00-22.00 u
Bestuursvergadering De
Ring. Deelname op
uitnodiging.

Gouden Duim voor voorzitter
Wijkraad
Ruim vijftig bewoners van de wijk waren er op 25 mei
bij toen Henri Swinkels, gedeputeerde van de
Provinciale Staten, de Gouden Duim aan voorzitter Eline
Engelhart uitreikte. Dit was op de Zomerborrel op het
Commelinplein.
De Gouden Duim is een prijs die de provincie
maandelijks uitreikt aan mensen die zich belangeloos
inzetten voor anderen. Henri Swinkels: "Wat jij doet is
goud waard. Mensen die zich onbaatzuchtig inzetten
voor de samenleving verdienen een compliment".
Eline neemt deze maand afscheid als voorzitter. Na
twee bestuursperioden geeft ze 'haar' buurt over aan
anderen. Met pijn in haar hart, maar wel met een gerúst
hart. "Ik ben heel erg trots op wat we samen bereikt
hebben. Er is hier ontzettend veel gebeurd. Vanaf het
moment dat ik hier kwam wonen dertig jaar geleden,
was er al sprake van dat de huurwoningen op de schop
gingen. Nu, na tien jaar herstructurering, wordt de wijk
eindelijk weer van de bewoners." Haar vertrek betekent
niet dat ze helemaal weg is: ”Ik ben nog te jong om niet
betrokken te zijn met de wijk”, zegt Eline daarover.

Vacature:
voorzitter
Zoals je hiernaast leest, is
Wijkorganisatie De Ring
op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Wil jij echt
betrokken zijn met de
beleidsvorming en de
uitwerking hiervan in de
wijk? Ben jij degene die
straks om tafel zit met
wijkpartners zoals de
gemeente Tilburg,
welzijnsinstellingen en
woningbouwcorporaties?
En combineer jij dit alles
met een flinke dosis
enthousiasme en
energie? Schuilt er in jou
een echte leider en kun
je niet wachten om deze
taken over te nemen?
Stuur dan je motivatie en
vragen naar info@dering.org

20 t/m 24 augustus

Agenda Buurtcamping

Camping Fontys
introductie

20 t/m 30 juli:
Kermiscamping
20 t/m 24 augustus:
Camping Fontys
introductie
14 t/m 16 september:
Camping Draaimolen
festival
12 t/m 22 oktober:
Festival Circolo

27 aug, 20.00-22.00 u
Werkgroep Wijksignaal.
Deelname op uitnodiging.

15 sept 11.00-13.00 u
Repaircafé in De Baselaer

Ik vertrek: naar de Vogezen
Na 7 jaar met veel plezier gewoond te hebben aan
het Paduaplein, zijn wij 11 mei verhuisd
naar Frankrijk. In het kleine dorp Gerbépal in de
Vogezen, nemen wij camping Les Trexons over,
een oude droom die nu werkelijkheid wordt. Al
gaat het niet alleen over rozen.
Wie naar Frankrijk verhuist en daar wil werken,
heeft een lange adem nodig. Afhankelijk van
instanties, bedrijven, die anders met de tijd en
afspraken omgaan dan we gewend zijn vanuit
Nederland. Maar het is heerlijk hier te zijn, in het
groen, tussen de bergen en beken. Alsof we in het
verhaal van Ronja de Roversdochter terecht zijn
gekomen. De kinderen zijn ook voor het eerst naar
de Franse school gegaan. Wat was dat spannend.
Maar ze kwamen huppelend naar buiten. De dagen
die volgenden waren afwisselend leuk en
frustrerend, want elkaar begrijpen gaat niet
helemaal vanzelf.
Nog niet alle dozen zijn uitgepakt, de dode muggen
van de vorige huurder zitten nog op het plafond.
Tijd om het hele kleine huisje naar onze zin te
maken is er nog niet: de eerste campinggasten zijn
gearriveerd, er is ongelooflijk veel werk te verzetten
om het terrein klaar te maken voor het seizoen.
Maar we genieten. Voeten op de grond, handen
uit de mouwen, in de aarde. Werken met machines.
Het knapt onder onze handen op met hulp van
ouders en vrienden. Hier wakker worden maakt
ons heel gelukkig.
Wil je meer weten van onze camping:
http://www.camping-lestrexons.com of volg de
blog: http://www.naardevogezen.wordpress.com.
Wie weet tot ziens.
Groeten van Teun, Femke, Juul en Tinus

Wijksignaal zet de bloemetjes
buiten
Nu de temperatuur regelmatig boven de twintig
graden komt en de zomer echt is begonnen, is het
fijn om te zien dat er zoveel kleur in de wijk is.
Een fotograaf is erop uitgetrokken om de vrolijke
plekken in de wijk te laten zien en de werkgroep
Wijksignaal zet de actieve wijkgenoten die wonen in
deze woningen graag in het zonnetje. Met een leuke
attentie ter aanmoediging.
Wil jij ook kans maken op een vrolijke verrassing?
Maak dan van je gevel, balkon of voortuin ook een
pronkstuk. Volgende lente gaan we weer op pad. Op
zoek naar weer nieuwe bloeiende wijktuintjes.

Bijkletsen op het koffieuurtje
Gezellig even bijkletsen over alle
gebeurtenissen van de afgelopen
maand en kijken wat er komende
maand staat te gebeuren.
Alle wijkbewoners zijn welkom om
op een informele manier elkaar
beter leren kennen, mee te doen in de wijk, informatie
op te halen of te brengen. Kortom, het maandelijkse
koffieuurtje is een plek waar je andere talentvolle en
actieve buurtbewoners ontmoet.
Het koffie-uur is altijd 1e maandag van de maand: 2 juli
(augustus is het vakantie) 3 september, 1 oktober, 5
november en 3 december.
We zien jou graag. De koffie staat klaar om 19.00 uur in
De Baselaer.

Nieuw leven voor kapotte spullen
Maandelijks staan diverse vrijwillige reparateurs klaar in
wijkcentrum De Baselaer, om gratis te helpen bij alle
mogelijke reparaties.
Neem uw kapotte spullen mee. En maakt kans op een
geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café
weten bijna altijd raad. Broodroosters, lampjes, föhns,
kleding, fietsen, speelgoed, servies… alles wat het niet
meer doet, is welkom.
De repair-zaterdagen voor 2018 zijn: 15 september, 20
oktober, 17 november en 15 december. Op zaterdagen
tussen 11.00 en 13.00 uur.

Vrijwilligers
gezocht voor
AED-cursus
Sinds kort hangt er op
het Sint Pietersplein een
nieuwe defibrillator,
oftewel een AEDapparaat. In Tilburg
hangen er nu 143.
Uit cijfers van de
Hartstichting blijkt dat er
per jaar honderden
doden minder vallen
door het gebruik van
deze apparatuur.
Hiervoor zijn echter wel
vrijwilligers nodig.
Op dit moment hebben
16 mensen zich
aangemeld, maar er zijn
30 vrijwilligers nodig.
Wie zich hiervoor
aanmeldt, krijgt een
gratis cursus via Stichting
AED, deze wordt jaarlijks
herhaald. De
eerstvolgende cursus zal
na de zomervakantie
plaatsvinden.
Wilt u graag op deze
manier uw buurtgenoten helpen?
Aanmelden kan bij Paul
van Ginhoven.
Stuur een mail naar
projecten@villament.nl

Netwerkavond wijkondernemers
Toe aan een avondje netwerken in de wijk?
Kom dan naar NOG: Netwerk Ondernemend
Groeseind!
Op maandagavond 2 juli (20.00-21.00) staat er in De
Baselaer een grote tafel met fijne krukken en kannen
koffie & thee voor ons klaar.
Elkaar beter leren kennen, ondernemerservaringen
uitwisselen, elkaar praktische ondernemersvragen
voorleggen en met elkaar meedenken. Misschien nog
een drankje aan de bar (op eigen kosten) en dan
energiek naar huis, met concrete plannen voor
ondernemers-actie. Laagdrempelig maar effectief,
hebben we de vorige keer gemerkt!
Er zijn diverse mensen geweest die naar aanleiding
van de vorige uitnodiging hebben aangegeven niet te
kunnen komen. Kan altijd gebeuren. Het zou tof zijn
als je aanhaakt als je wel kunt!
Op de facebookpagina van Ondernemend Groeseind
vind je meer informatie over wat er zoal gebeurt in
het netwerk. Heb je de pagina al geliked?

Even voorstellen
Hallo, ik ben Mara
Gelderblom.
Sinds 1 maart ben ik
inwoner geworden van
Groeseind, nadat ik eerst
acht jaar in Tilburg West
heb gewoond.
Veel wist ik niet van de
wijk, maar ik had heel
veel zin om alle ins en outs te gaan ontdekken.
Na een paar weken vond ik de eerste nieuwsbrief in
mijn brievenbus. Wat zou het leuk zijn als ze nog een
redacteur zochten, bedacht ik me. Met mijn
afgeronde studie journalistiek zou het een perfecte
manier zijn om me hier echt thuis te gaan voelen.
Wat bleek? Mijn hulp was meer dan welkom!
Vanaf nu zal ik de taken rondom de nieuwsbrief op
me nemen. Heb jij iets waarover geschreven moet
worden? Of ken jij iemand die zich voor zou moeten
stellen aan de wijk?
Stuur dan een mail
naar:
redactie@de-ring.org

Beekse Bergen
Op 18 mei jl. ging de
55+ club met een bijna
volle bus naar de
Beekse Bergen. Mede
dankzij het mooie weer
was het een prachtige
bustocht door het
Safaripark. Niet alleen
zag de groep leeuwen,
giraffes en zebra’s,
maar ook een
broedende struisvogel.
Zij zat op maar liefst
tien eieren.
Op de helft van de rit
was er uiteraard tijd
voor een kop koffie met
een koek.
De 55+ club kijkt met
tevredenheid terug op
het uitje. De volgende
activiteit staat ook al
gepland: op 10 oktober
is er een gezellige
cabaretmiddag in De
Baselaer. Meer
informatie volgt in de
volgende nieuwsbrief.

Sleutels terug naar de wijk

Tekstbureau Theo van Etten – sinds 2015

Na ruim 15 jaar is de grote herstructurering van de
wijk Groeseind/Hoefstraat afgerond. Dit werd
gevierd met een bijeenkomst op dinsdag 5 juni,
waarbij de burgemeester te gast was.
Burgemeester Theo Weterings was blij om te zien
wat er van de wijk geworden is: “Fantastisch hoe
mooi het is geworden, om al deze gelukkige
kinderen en mooie huizen te zien”.
De burgemeester is zelf opgegroeid op de Van
Meterenstraat, dus hij weet ook hoe de wijk er
vroeger uit zag. Theo Weterings is ruim 30 jaar
weggeweest uit Tilburg, maar nu is hij blij terug te
zijn. Terwijl de zon goed is doorgekomen, draagt
de burgemeester een enorme bos sleutels
symbolisch over aan twee jonge wijkbewoners,
waarmee de wijk weer van de wijkbewoners is.
“Niet de stenen zijn belangrijk, maar de bewoners.
Dit zijn echte Tilburgers, daar ben ik trots op”,
aldus de burgemeester.

Een websitetekst of nieuwsbericht laten schrijven? Een
zakelijk rapport of zelfs een (bedrijfs)boek laten
samenstellen? Tekstschrijver en buurtgenoot Theo van
Etten verwoordt de boodschap in klare taal.
“Een goed verhaal schrijven of in korte tijd een
wervende tekst op papier zetten is lastig”, weet Theo.
“Veel ondernemers besteden hun tijd liever aan
andere zaken”. Daarnaast is er nóg een goede reden
om een tekstschrijver in te schakelen: “De investering
verdien je snel terug. Met een goede tekst bereik je
meer klanten.”
Jubileumboeken
Ondernemers kunnen Theo inschakelen om de
bedrijfsgeschiedenis vast te leggen. Ter ere van een
jubileum bijvoorbeeld of de introductie van een nieuw
product. Theo: “Het kan in boekvorm maar ook als
glossy of luxe brochure. Dat laatste scheelt uiteraard in
de kosten.”
Wilt u weten wat Tekstbureau Theo van Etten voor u
kan betekenen? Kijk dan op: www.theovanetten.nl.

Aanleg extra parkeerplaatsen
Hoefstraat

Tips?
Is er binnenkort iets bijzonders te doen in de wijk?
Heb jij net dat ene speciale nieuwtje gehoord? Is
er een wijkbewoner die het verdient om in het
zonnetje gezet te worden? Oftewel: heb jij net die
ene tip voor een artikel in de nieuwsbrief?
Mail dan snel naar redactie@de-ring.org.

De gemeente Tilburg is van plan om extra
parkeerplaatsen langs de Hoefstraat aan te leggen. Ter
hoogte van de Paduastraat en de Paus Adriaanstraat is
een brede stoep, hier is de aanleg van een
parkeerstrook mogelijk die ruimte biedt aan ongeveer
zes auto's. De werkzaamheden zijn nog niet ingepland,
omdat bewoners eerst de tijd hebben om te reageren
op dit plan. Hebt u naar aanleiding van dit plan vragen
of opmerkingen voor de gemeente? Neem dan contact
op met Marije Vermeulen, gemeente Tilburg. Zij is
bereikbaar per e- mail: Marije.Vermeulen@tilburg.nl.

