Wijkkalender
6 mei, 19.00 uur
Koffie-uurtje
8 mei, 20.00 uur
Thema-avond Netwerk
Ondernemend
Groeseind
18 mei
11.00 - 13.00 uur
Repaircafé
3 juni, 19.00 uur
Koffie-uurtje
12 juni
Stoepkrijtkleurwedstrijd Sint
Pieterspark
15 juni
11.00 – 13.00 uur
Repaircafé
1 juli
Deadline aanmelden
Licht op Groeseind
1 juli, 19.00 uur
Koffie-uurtje
1 augustus
Deadline kopij

Alle activiteiten zijn in
De Baselaer, tenzij
anders vermeld.
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Licht op Groeseind
Workshops, lezingen en activiteiten VOOR en DOOR
wijkbewoners van Groeseind-Hoefstraat!
Denk aan: shaken van piña colada, leren werken met glas in
lood/Tiffany, yoga of fotobewerking!
Deelnemen = meemaken! Zelf een workshop verzorgen óf
meedoen met eentje? Aanmelden met je workshop kan tot 1
juli 2019. Inschrijving workshops en kaartverkoop: 2, 3, 4
september 2019. Info: www.de-ring.org
Groetjes, Werkgroep ‘Licht op Groeseind’

Parkeerproblemen
Gerard
Brandtstraat
Bij WijkSignaal zijn
verschillende meldingen
binnengekomen over
parkeerproblemen in de
Gerard Brandtstraat.
Een aantal bewoners
van de vernieuwde wijk
Rosmolen hebben een
parkeervak op een
binnenterrein, maar
maken hier weinig
gebruik van. Hierdoor
staan er meer auto’s aan
de straat en is er minder
plek voor mensen die
geen eigen parkeervak
hebben.
Snap je dat mensen na
een lange werkdag of
een dagje uit geen zin
hebben om nog
minutenlang rondjes te
maken door de wijk en
heb je een eigen
parkeervak op een
binnenterrein? Maak er
dan gebruik van! Zo
wordt de wijk nog
prettiger voor alle
bewoners.

Thema-avond Netwerk
Ondernemend Groeseind

Vacature: Bestuurslid PR &
Communicatie

Op woensdag 8 mei aanstaande heeft Netwerk
Ondernemend Groeseind (NOG) een speciale themaavond. De bijeenkomst begint met een moment
waarin iedereen zichzelf en zijn of haar werk
voorstelt in een korte pitch aan de collegaondernemers. Hierna gaat de avond verder over
timemanagement. Iets dat hierbij regelmatig
terugkomt is (het vinden van) balans in je werk.
Waar leg jij de focus, wanneer gaat de klant voor en
wanneer neem je tijd voor jezelf? Tijdens deze
thema-avond geven we elkaar inzichten en
handreikingen om beter grip te krijgen op het
runnen van je bedrijf en hoe je de balans tussen
werk en privé kan behouden of herstellen.

Het bestuur van Wijkorganisatie De Ring is op zoek naar
iemand die zich voor de wijk Groeseind-Hoefstraat wil
inzetten op het gebied van PR en communicatie.
Wijkorganisatie De Ring zoekt de verbinding met de
bewoners van de wijk Groeseind-Hoefstraat, hiervoor is een
goed PR en communicatiebeleid van essentieel belang.
Daarom willen wij het bestuur versterken met iemand die
de spil is voor onder andere de website, nieuwsbrief,
facebook en huisstijl.
Je krijgt hierin veel vrijheid, een leuk team van
medebestuursleden en voldoening in je werk! Daarnaast
kun je op deze wijze een bijdrage leveren aan onze wijk. We
verwachten dat je ongeveer 2 uur per week kwijt bent, en
daarnaast 1x in de 4 weken een vergadering (in de avond).
Reacties mogen naar info@de-ring.org

Aanmelden wordt gewaardeerd, via
l.verspaandonk@de-ring.org
De avond vindt plaats vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur
in Wijkcentrum De Baselaer. Hiermee vervalt de
reguliere NOG-avond op maandag 5 mei.

Mijn laatste nieuwsbrief
Ruim een jaar geleden kwam ik in deze wijk wonen.
Na enkele weken zag ik de eerste nieuwsbrief in mijn
brievenbus, met daarin een oproepje voor een
nieuwe redacteur. Enkele mailtjes en een gesprek
verder en de nieuwsbrief lag in mijn handen. Ik had
de verwachting dat ik hier lange tijd zou wonen en
dus de nieuwsbrief lang zou blijven vullen. Dingen
zijn alleen anders gelopen, mijn droomhuis blijkt niet
in deze wijk te liggen. Over enkele weken ga ik
verhuizen en daarom neem ik afscheid van de wijk
en de nieuwsbrief. Mijn opvolger is al bekend en zal
zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen, maar
wie goed oplet kan hem of haar in deze brief ook al
zien. In verband met mijn vertrek, zal de volgende
nieuwsbrief eind augustus verschijnen. Bedankt voor
mijn fijne tijd in deze wijk!

Oproep van WijkSignaal: Hoe ligt de
tuin erbij?
De ene persoon is gezegend met een stel groene vingers, de
ander weet een cactus nog te laten sterven aan uitdroging.
Om een wijk er vrolijk en verzorgd uit te laten zien, is het
belangrijk dat (voor)tuinen goed onderhouden worden.
Hebben jouw buren een tuin waar de Keukenhof nog een
puntje aan kan zuigen? Of denk je juist dat ze een helpende
hand in het onderhoud kunnen gebruiken? Geeft het dan
door aan wijksignaal@de-ring.org. In beide gevallen wordt
hier iets mee gedaan.

Groepsapp
WijkSignaal
Ben jij betrokken bij de
wijk GroeseindHoefstraat? Om de
krachten nog beter te
bundelen is WijkSignaal
op zoek naar mensen
die zich aan willen
melden voor een
groepsapp. WijkSignaal
zoekt naar mensen die
zich durven in te zetten
voor een betere
samenleving en hier
hun verantwoording in
nemen. Speerpunten
zijn onder andere
veiligheid,
parkeerproblemen en
eenzaamheid.
Geïnteresseerden
kunnen een mail sturen
naar: wijksignaal@dering.org.

Ondernemer aan het woord:
Barbara Ontwerpt
Let’s create the things you wish existed! Oftewel laten we
samen maken waar jij van wenst dat het er is. Met deze
missie ga ik als grafisch vormgever aan de slag met de
meest uiteenlopende opdrachten. Ik maak folders,
brochures en flyers. Ik ontwerp wenskaarten, ontwikkel
huisstijlen, illustreer educatief materiaal en nog veel
meer. Alles wat met een creatieve hand net een stukje
mooier en persoonlijker wordt pak ik graag aan. Dit doe ik
vanuit mijn werkplek thuis, hier in de wijk. Ik doe dit voor
(kleine) ondernemers, maar ook voor de mensen om mij
heen. Ben je benieuwd naar wat ik dan precies maak? Of
heb je misschien een leuke uitdaging voor mij? Neem dan
eens een kijkje op www.barbaraontwerpt.nl of volg mij op
Facebook of Instagram. Tot snel!

Pasen @
Schotelplein
Op 13 april werd er
Pasen @Schotelplein
gevierd. In de middag
was er een leuke
knutselactiviteit voor
de kinderen, terwijl de
volwassenen bij
konden kletsen bij een
kop koffie of thee met
wat lekkers. Deze
activiteit werd
georganiseerd door
ContourDeTwern en
Beheergroep
Schotelplein. Is er een
leuke activiteit bij jou
in de wijk? Laat dit
weten via
redactie@de-ring.org
en misschien lees je
hier volgende keer over
in de nieuwsbrief!

Bijkletsen
tijdens 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 actieve
buurtbewoners
ontmoet. Het koffie-uur
is altijd 1e maandag van
de maand. We zien je
graag. De koffie staat
klaar om 19.00 uur in De
Baselaer.

Stoepkrijt-kleurwedstrijd
Woon jij rondom het Sint Pieterspark en maak jij ware
kunstwerken met stoepkrijt? Zet dan 12 juni alvast in je
agenda voor de stoepkrijtkleurwedstrijd!

Kopij
Heb jij groot nieuws dat
je met de wijk wil delen?
Organiseer je een
activiteit en zoek je
deelnemers, of wil je
laten zien hoe leuk het
was? Laat het ons dan
weten! De volgende
editie komt na de
zomervakantie, dus
foto’s van
buurtactiviteiten zijn
welkom! Mail alles naar
redactie@de-ring.org.
Deadline is 1 augustus
aanstaande.

WijkSignaal: Winteractie
Op dinsdag 15 januari werden we verrast door een
wit winterkleed. De sleeën werden weer
tevoorschijn gehaald en uiteraard waren ook al
diverse mensen sneeuw aan het ruimen.

We hebben er een aantal gespot, waaronder twee
ondernemers uit de wijk. Daarnaast had ook een
enthousiast groepje kinderen al een aantal stoepen
van sneeuw ontdaan, uiteraard onder de noemer
een heitje voor een karweitje.
Inmiddels hebben de sneeuwruimers van de
wijkorganisatie een ijstaart ontvangen als dank voor
het schoonhouden van de wijk.

Daarmee is de winteractie beëindigt en gaan we ons
opmaken voor de lenteactie: bewoners die hun
huis/voorgevel opfleuren met planten, of bloemen,
krijgen -als ze gespot worden- een leuke attentie +
plus iets extra's, waarmee de wijk extra opgefleurd
wordt. Wat dit precies zal zijn, verklappen we nog
niet. Dus iedereen de schouders onder ... op weg
naar een fleurige wijk.

High tea met de activiteitengroep
55+
Wat was het een succes! Alle kaartjes waren snel
uitverkocht en met een volle zaal hebben we een leuke
middag gehad.

Een hartige ronde, een zoete ronde en een verloting.
De middag werd begeleid door de accordeonist Peter
Weijters, erg leuk. Onze speciale dank gaat uit naar de
Jumbo, slagerij Van Der Pas en het Griekse huis, die deze
middag extra hebben gesponsord. De volgende activiteit
is een uitje met de bus, waarschijnlijk eind september,
maar dat leest u in de volgende nieuwsbrief.

Andere avond Computer-inloop
De computer-inloop is verplaatst van de dinsdag naar de
donderdag, van 19:30 tot 21:00 uur. U kunt dan in De
Baselaer terecht met vragen of problemen met uw PC,
Laptop of Windows 10 en de bijbehorende programma's.
De kosten bedragen slechts € 2,- per bezoek. De
beginners- en de fotobewerkingscursussen zijn voorlopig
gestopt vanwege teruglopende belangstelling (na 25
jaar!). Op verzoek kan er nog wel een cursus gestart
worden, bij voldoende deelnemers. Als u belangstelling
heeft kom dan een keer langs op dinsdagavond of stuur
een mail naar cursussen@baselaer.nl.

