Wijkkalender
3 december, 19.0020.00u
Koffieuurtje
Thema: Geven, neem
een cadeautje mee om
te ruilen
7 december, 15.0017.00u
R-play, Paduaplein
9 december, 13.0018.00u
Kerstmarkt
11 december, 10.00u
Buurtinloop
12 december
Lichtjestocht
Groeseind (meer
informatie volgt via
Facebook en website)

Burgemeester op wijkbezoek
Op woensdag 24 oktober jl. bracht burgemeester
Weterings een bezoek aan de wijk Groeseind-Hoefstraat
om kennis te maken met de bewoners. Hiervoor hebben
Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern een
wandelroute door de wijk uitgestippeld.
De burgermeester werd welkom geheten in De Baselaer
door vrijwilligers van de Huiskamer, zij organiseren
activiteiten voor bewoners. Eerste stop in de route was
het Schotelplein, waar bewoner Albert vertelde over zijn
woonbeleving: “Er is eigenlijk niet veel veranderd, maar
er is wel minder overlast dan vroeger”. De burgemeester
is opgegroeid in de Van Meeterenstraat en zag de
verbeteringen, zoals een speeltuin voor kinderen.
Op de hoek van de Van Mierisstraat ontmoette
Weterings deelnemers van Netwerk Ondernemend
Groeseind, hierover verderop meer.
Door naar het Sint Pieterspark, waar meneer Ruud en
drie leerlingen vertelden over de totstandkoming van
het Vogelhotel, een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen de wijk en basisschool De Cocon.

14 december, 13.3017.30u
Kerstmiddag
werkgroep 55+
15 december, 11.0013.00u
Repaircafé
17 december, 19.30u
Wijksignaal
3 januari
Deadline Beste Buur
10 januari
Deadline kopij
nieuwsbrief
Alle activiteiten zijn in
De Baselaer, tenzij
anders aangegeven

Op weg naar Woonzorgcentrum Padua voor een bezoek
aan bewoners vertelde Rob, lid van werkgroep
Wijksignaal, over het werk dat deze werkgroep doet.
Als afsluiting keerde de burgemeester terug naar De
Baselaer, waar hij met gezang werd ontvangen door de
peuters van de peuteropvang en Indische hapjes van
Truus en Ietje van kookclub ‘Koken en eten uit andere
landen’. Ook maakte hij kennis met vrijwilligers van de
55+club, Accent op ieders talent, Beheergroep Rosmolen
en andere vrijwilligers. Na dit bezoek kunnen we
concluderen dat we in een diverse wijk wonen waar
bewoners veel voor elkaar willen betekenen.
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Kerstmarkt in De
Baselaer
Op zondag 9 december
is er een kerstmarkt in
wijkcentrum De
Baselaer. Hebt u nog
nieuwe spullen,
zelfgemaakt of
gekocht, in het thema
van Kerst
dan kunt u kosteloos
een kraampje
reserveren.
Er zijn nog enkele
plaatsen vrij, maar wees
er snel bij want vol=vol.
De markt is geopend
van 13:00u tot 18:00u
Iedereen is van harte
welkom! Voor meer
informatie, neem
contact op met
Mimount Lahraoui
Sociaal Werker,
Contourdetwern
Tel: 06-83693041

Parkeren
Door onder andere
verschillende
werkzaamheden in de
wijk is er schaarste aan
parkeerplekken. Hierbij
het vriendelijke verzoek
aan bewoners die op
een eigen
parkeerterrein kunnen
parkeren dit ook te
doen. Zo hoeven we
allemaal iets minder te
zoeken naar een plekje.

Groeseindse rommel groot succes

In Memoriam: Cees van der Wouw

Groeseindse Rommel was weer een groot succes!
Het evenement werd in 2015 geïnitieerd door
enkele inwoners van de wijk in. Sindsdien is het
uitgegroeid tot het grootste evenement van de
wijk en op 7 oktober van dit jaar hebben we er
weer van genoten. Wijkorganisatie De Ring bood
een bedrag beschikbaar voor banners en om een
poffertjeskraam te realiseren waar jong en oud
gratis kon genieten van verse poffertjes. Het
aantal deelnemende
inwoners was ook dit
jaar weer groter dan
voorgaande edities.
En niet te vergeten
het ideale ‘rommelmarkt- weer’. Volgend jaar gaan we voor een nog
grotere editie, met weer nieuwe vrijwilligers!

Cees van de Wouw, hij woonde aan
de Hoefstraat, en heeft jarenlang
een bijdrage geleverd aan, wat toen
heette, De Buurtbode. Zijn bijdragen
bestonden uit bijzondere verhalen
over de natuur in onze wijk. Altijd
begeleid van foto’s die hij zelf
maakte. Daarnaast schreef hij
opiniestukken die ons tot nadenken
aanzetten. Hij stond aan de wieg
van het digitaliseren van De
Buurtbode, dus niet meer typen, plakken en knippen, maar
professioneel alles op de pc. De laatste jaren liet zijn
gezondheid hem in de steek en kon hij zich steeds minder
inzetten voor onze wijk. Cees was een hoogbegaafde man
met een brede interesse en we verliezen met hem veel
kennis. Hij was een echte Tilburger en een warme
persoonlijkheid. Cees is op 26 oktober op 76-jarige leeftijd
overleden. We zullen hem missen.

Lichtjestocht in Groeseind
Op 12 december aanstaande is er een lichtjestocht
door de wijk Groeseind voor kinderen en de
bewoners van Padua. De wandeling zal ongeveer
een half uur duren, de route wordt nog bekend
gemaakt. Lijkt het je leuk om mee te lopen met
een gratis lampion? Kom je dan samen met je
ouder en/of verzorger inschrijven! Dit is mogelijk
op 27 november van 18.30 tot 21.00 uur of 30
november van 12.00 tot 16.00 uur bij Trees Jansen
in Padua.

Kerstmiddag voor de ouderen in De
Baselaer
Na een erg geslaagde cabaret middag met veel
bezoekers is dit alweer de volgende activiteit van
de werkgroep 55+
Onze kerstmiddag is 14 december van 13.30 uur
tot 17.30 uur. Met, op speciaal verzoek, opnieuw
JUKEBOX voor de muzikale aankleding. Natuurlijk
beginnen we met koffie inclusief een lekker stuk
banketstaaf. Ook het kerstgedicht en een drankje
staan op het programma met als afsluiting het
bekende, heerlijke Chinese buffet. De kosten zijn €
7.00 per persoon. De kaartverkoop start op 26
november in De Baselaer tussen 15.00 uur en
16.00 uur. Ook ‘s avonds kunt u terecht tussen
18.30 en 19.30 uur. Daarna, als er nog kaarten
beschikbaar zijn, kunt u ze kopen bij De Baselaer
tijdens de Bingo of bij de balie. Denk er om: vol is
vol.

Werkgroep Rosmalen: ‘Een buurt bouw je
samen met de buren’
Sinds 2017 is een gevarieerde groep van huidige en
nieuwe bewoners van
start gegaan met ideeën
te verzamelen over de
onderwerpen spelen,
groen en kunst. De
werkgroep Rosmolen wil,
in samenspraak met alle
buurtbewoners, een
mooie en leefbare wijk maken. In januari 2018 werd met
een stemavond, n.a.v. een enquête over de
speelfunctionaliteiten, het project spelen voor de
werkgroep afgerond.
De werkgroep heeft nu de eerste stappen gezet voor het
andere project; de invulling van de drie buurtplekken.
We willen de uitslag van de enquête met u delen:
voorkeur van de buurt gaat voornamelijk uit naar sport en
spel (vanaf 8 jaar). Ook de combinatie van ontmoeten en
groen kwam als wens naar voren. Het is even stil geweest
vanuit deze werkgroep, maar we hebben niet stil gezeten!
We zijn druk met de uitslag van de enquête, overleggen
met allerlei gemeenteambtenaren en zoeken naar
financieringsmogelijkheden.
Wilt u op de hoogte blijven? Volg Werkgroep Rosmolen op
Facebook.
Ideeën en/of tips? U kunt ons bereiken via
werkgroeprosmolen@de-ring.org

R-play op
Paduaplein
R-Play is een speelplek
waar kinderen veilig
kunnen spelen. Ze kunnen
(groot) speelgoed lenen
dat ze thuis niet altijd
hebben en met de andere
kinderen samen spelen. RPlay is er voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar, maar
ook de jongere kinderen
zijn welkom. Het is dan wel
verplicht dat er een ouder
of verzorger meekomt.
Voor ouders is er koffie en
thee.
Bij R-Play wordt er gewerkt
met een
beloningssysteem.
Kinderen kunnen R-Coins
verdienen waarmee ze
speelgoed kunnen lenen
en andere leuke dingen
van kunnen doen. R-Coins
verdienen ze door
bijvoorbeeld leuk samen te
spelen of speelgoed netjes
terug te brengen.
De beheerders van R-Play
letten op uw kind maar de
eindverantwoordelijkheid
ligt altijd bij de ouders
en/of verzorgers. Kinderen
zijn ook vrij om R-Play te
verlaten. Maakt u daarover
goede afspraken over met
uw kind! Als je lid wilt
worden van R-Play dan
maken we een pasje met
daarop je eigen foto. Lid
worden is GRATIS.
Wat je moet doen is het
volgende; haal een
inschrijfformulier bij RPlay; vul dit samen met je
ouders of verzorgers in en
breng het met een pasfoto
naar R-Play. De volgende
keer dat je komt, ligt je
pasje klaar. Bij slecht weer
is R-play in De Baselaer.

De Beste Buur
Meerdere inzendingen kwamen binnen, maar de mail
van Diana sprong eruit. Zij nomineerde haar
buurvrouw Nell (75 jaar): “Ik kan altijd mijn verhaal
kwijt bij Nell, bij een kopje koffie of een glaasje wijn”.
Zelf was Nell erg verrast. “Diana is een fijne
buurvrouw. We kunnen altijd met elkaar praten,
maar we lopen de deur niet bij elkaar plat.” Diana (58
jaar) noemt zelf ook nog het leeftijdsverschil. “Dit
valt tussen ons helemaal weg”, zegt Diana.
Nieuwsbrief De Ring heeft Nell verrast met een
heerlijke vruchtentaart.

Wil jij je buurman of buurvrouw nomineren als beste
buur? Stuur dan voor 3 januari een mail naar
redactie@de-ring.org. Eerder ingezonden reacties
worden weer meegenomen.

Sinterklaas in de Melis Stokestraat
Een aantal actieve bewoners van de Melis
Stokestraat organiseert 28 november een
Sinterklaasfeest voor de wijk. Josyne, Clareen, Iboyca
en Claudia wilden graag wat leuks doen voor de
kinderen in de wijk en zijn in gesprek gegaan met Stg.
Levensbouw, eigenaar van een pand aan de Melis
Stokestraat. Zijn gaan, met hulp van Wijkorganisatie
De Ring en ContourdeTwern, een leuk
Sinterklaasfeest organiseren. Er is geen plek meer
voor dit feest, maar de organisatie laat weten dat zij
in de toekomst meer activiteiten wil organiseren. Dus
woon je in (de buurt van) de Melis Stokestraat? Houd
je brievenbus in de gaten! Wil je graag informatie via
mail ontvangen over toekomstige activiteiten van
deze beheergroep? Stuur dan een mailtje
naar beheergroepmelisstokestraat@gmail.com.
(Omdat verspreidingsdatum nooit helemaal zeker is,
kan dit feest al geweest zijn.)

Burgemeester
ontmoet
ondernemers
Netwerk Ondernemend
Groeseind (NOG) wilde
de gelegenheid niet laten
passeren om de
burgemeester, zelf ooit
wijkbewoner, te
informeren over dit
mooie initiatief tijdens
zijn wijkbezoek. Namens
NOG wandelden
Anamaria van dansschool
Flamencovivo en Antoine
Raaijmakers van B-Nuts
samen met de
burgemeester door de
wijk.
Tijdens deze grappige
‘walk talk’ praatten
Anamaria en Antoine de
burgemeester in korte
tijd bij over het Netwerk
Ondernemend
Groeseind, en vooral
over het nut daarvan
voor ondernemers.
Elke eerste maandag van
de maand ontmoeten
ondernemers elkaar op
een laagdrempelige,
intervisie-achtige manier.
We leggen elkaar
ondernemersvragen voor
want samen weten we
meer dan alleen. Het
horen van verschillende
visies op een vraag
maakt je als ondernemer
alleen maar scherper.
Het is zakelijk nuttig en
bovendien gezellig: we
werken én wonen
tenslotte in dezelfde
wijk.
Ben je ondernemer in
Hoefstraat-Groeseind?
Laat je eens zien om
onze netwerkavonden:
elke eerste maandag van
de maand, om 20.00 uur
in De Baselaer.

DANK…
Werkgroep Wijksignaal:
Welkomsttassen-actie groot succes
“We hebben de klus geklaard”, zei Rob Waijers op
14 augustus tegen Antoon Jacobs, beiden lid van
werkgroep WijkSignaal van wijkorganisatie De
Ring. Ruim 650 welkomsttassen hebben zij de
afgelopen 6 jaar gevuld met traktaties van
ondernemers en instellingen uit de wijk Tilburg
Oud-Noord en deze vervolgens uitgedeeld aan alle
nieuwe bewoners van de twee
herstructureringsgebieden “Groeseind” en
“Rosmolen”. De eerste tas werd op 25 november
2012 uitgereikt aan
een van de eerste
bewoners van het
Sint Pieterspark door
Sint-Nicolaas zelf. De
eerste welkomsttas in
Rosmolen werd –bij
gelegenheid van de
opening van de speeltuin aan het Commelinpleinoverhandigd door burgemeester Theo Weterings
(oud bewoner van de wijk) aan de eerste
bewoners van “Rosmolen”. Leuke bijkomstigheid is
dat je soms ook bekenden
tegenkomt; zo bezorgde
Antoon een tas aan Jan
de Brouwer.

…aan de ondernemers en instellingen, die de
welkomsttassen mogelijk hebben gemaakt:
Gemeente Tilburg, Jong Nederland,
Woningbouwvereniging TIWOS,
Kinderboerderij Kerkibo, Woningbouwvereniging
WonenBreburg, Bloemhandel ’t Laar, Drogisterij
De Gier, Duikcentrum De Aalscholvers, Cafetaria
De Smullerij, Dierenspeciaalhandel LIKRO,
Bakkerij Floor van Lieshout, Pedicuresalon 4 All
Feet, Basisschool De Cocon, Computerclub
Baselaer, De IJsspecialist, Wijkcentrum De
Baselaer, EMTE Besterdring, Wijkorganisatie De
Ring, Cafetaria De Houtsnip, Madre Belle, De
Verfkampioen, Marc´s Bloemen, Flamenco Vivo,
Scouting ESJEKA, Quality Sportcentre, TSV NOAD,
Keurslager Wim van de Pas, Kinderstad,
ContourdeTwern, TEXON Textielreiniging,
Kinderkleding ’t Verborgen Kamertje, CNGO
Gezondheidscentrum, Ondernemers Groeseind,
Mondhygiënepraktijk Tilburg

Ellen Schilstra van Ellcare

Ondernemer aan het woord: Ellen Schilstra van Ellcare
In de prachtige nieuwe wijk Rosmolen woon ik nu anderhalf jaar. Drie jaar ben ik
intensief betrokken geweest bij de totstandkoming; samen met architecten,
gemeente, woningbouwverenigingen en medebewoners. Wat ben ik blij met dit
fijne huis!
In mijn praktijk aan huis bied ik massages aan, zoals JadeStone, voetreflex, stoelmassage en massage bij
kanker. Bij bedrijven geef ik als stoelmasseur korte, krachtige, preventieve massages; wellicht iets voor uw
bedrijf?
Elke vrijdagochtend verzorg ik in wijkcentrum De Baselaer Do-In Yogalessen. Van harte welkom, er is nog
plek! Daarnaast geef ik les in Zenmeditatie.
Voor ontspanning, bewustwording en rust kunt u terecht bij Ellcare. Bezoek mijn website voor meer
informatie: www.ellcare.nl

