Wijkkalender
16 februari, 11.00 –
13.00 uur
Repaircafé
22 februari, 15.00 –
17.00 uur
R-play, Paduaplein
4 maart, 19.00 –
20.00 uur
Koffieuurtje
4 maart 20.00 –
22.00 uur
Bestuursvergadering
8 maart, 15.00 –
17.00 uur
R-play, Paduaplein
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Nieuwe voorzitter bestuur De Ring
Sinds enkele weken is Paul van Ginhoven (67 jaar) de nieuwe
voorzitter van het bestuur van Wijkorganisatie De Ring. Deze
rasechte Tilburger woont nu ruim drie jaar in het Villament,
waar hij ook bestuurslid is van de VvE. De belangrijkste
redenen om deze vacature te vervullen? “Ik wil graag
bewoners van de wijk verbinden en het woongenot en de
omgeving goed houden. Ik wil altijd weten wat er speelt en
het is voor mij belangrijk om onder de mensen te zijn”, zegt
Paul. “Maar eerst ga ik er rustig inkomen, ik wil meekijken bij
de werkgroepen, mensen in de wijk ontmoeten.” Naast zijn
werk als voorzitter voor het bestuur is Paul bijna 40 jaar
getrouwd en zingt hij in een Ierse mannenzanggroep. Paul is
bereikbaar via de e-mail: p.vanginhoven@de-ring.org.

Bestuur trapt
2019 af met
receptie
Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 11
januari 2019 heeft het
bestuur van De Ring het
nieuwe jaar goed
afgetrapt. Bij binnenkomst
was er een gebakje met
koffie of thee.

8 maart
Deadline kopij
nieuwsbrief De Ring
16 maart, 11.00 –
13.00 uur
Repaircafé
22 maart, 15.00 –
17.00 uur
R-play, Paduaplein
1 april, 19.00 –
20.00 uur
Koffieuurtje
1 april 20.00 –
22.00 uur
Bestuursvergadering
5 april, 15.00 –
17.00 uur
R-play
10 april
Paasactiviteit 55+ club
Alle activiteiten zijn in
De Baselaer, tenzij
anders vermeld

Daarna volgde een
presentatie. Er werd hierin
teruggeblikt op de vele
activiteiten van afgelopen
jaar, en er werd naar
voren gekeken. Meer en
andere activiteiten, een
nieuwe voorzitter en een
nieuwe look voor de
website en nieuwsbrief.
Na de presentatie kon er
worden kennisgemaakt
en bijgepraat met
buurtgenoten onder het
genot van een glaasje
champagne, Gelukkig
2019!

Herfstactie WijkSignaal

Groeseindse Talentendag

Ook voor het herfstseizoen had werkgroep WijkSignaal
(werkgroep van Wijkorganisatie De Ring) weer een
herfstactie opgezet. Net als andere jaren werden er
weer pakjes thee en koeken uit gedeeld aan mensen
die opvielen doordat ze de gevallen bladeren
opveegden zodat het voor hun deur er weer netjes uit
zag. Natuurlijk zijn er veel meer mensen die dit doen
dan deze op de foto’s te zien zijn, wij willen u daarvoor
hartelijk danken. Maar ook de mensen van de Diamant
groep willen wij bedanken, zij ruimden vooral de
pleinen en straten op, waar er niet of bijna niet
geveegd werd. Enkele van hen werden ook verrast met
thee en koeken. De volgende actie is als het echt
winter is geworden en er sneeuw is gevallen. Wij
hopen dat alle wijkbewoners de sneeuw voor hun huis
wegvegen. Wij weet wordt u dan op de foto gezet en
belonen wij u met een ijstaart.

Accent op ieders talent organiseert voor het eerst de
workshoptalentendag! Een dag waarop je zelf een workshop
kan aanbieden (hoe, voor wie en tegen welke prijs dat bepaal
je zelf) en waarop je kan deelnemen aan een workshop. Ook
kun je deze gelegenheid aangrijpen een lezing of presentatie
te geven over je bedrijf, hobby, een vraag te stellen, een open
dag te houden, te leren hoe je een cocktail maakt,
kennismaakt met social media, worskshop improvisatie
theater, bootcamp, zelf een taart versiering maakt. Alles kan,
alles mag... binnen
de wettelijke kaders natuurlijk!
Kortom wat is jouw talent? Wat zou je graag van een ander
talent leren? Bestorm ons met de ideeën en lees in de
volgende nieuwsbrief wat er concreet te beleven valt op deze
eerste Groeseindse talentendag/ festival/ weekend/
zomertour/… Ook je idee voor een leuke naam (licht op
groeseind, editie 2?) is meer dan welkom, nu hebben we
alleen nog een werknaam. Je kunt het kwijt via de mail:
l.verspaandonk@de-ring.org. De datum waarop dit feest
plaats gaat vinden is nog niet bekend.

Lichtjestocht
Ook dit jaar was de lichtjestocht er weer, maar nu liepen jong
en oud samen.

Vacature Wijksignaal
Vind jij dat je in de mooiste wijk van Tilburg woont?
Voel jij je betrokken bij Groeseind/Hoefstraat en wil jij
er alles aan doen om de wijk nóg mooier te maken?
Wijksignaal is op zoek naar een nieuw lid, die zich vol
enthousiasme voor de wijk in wil zetten. Ben jij
geïnteresseerd of heb je hier vragen over? Mail dan
naar: info@de-ring.org

De bewoners van Padua liepen samen met kinderen uit de
wijk naar het Sint Pieterspark, waar een koor stond te zingen.
Warme chocomel en een lekkernij stonden daarna te
wachten. Na een kerstwens aan elkaar ging iedereen weer
naar huis.

Boven: kinderen en ouderen verzamelen zich voor de wandeling. Onder:
met lampionnen op weg naar het Sint Pieterspark. Links: in het Sint
Pieterpark is een koor en warme chocomel.

NOG: op naar
2019
Het nieuwe jaar is goed
op gang gekomen, zo ook
de GroeseindHoefstraatse
ondernemers. Onlangs
blikten wij tijdens onze
vaste ondernemersavond
terug op afgelopen jaar.
Terugkijkend op 2018
mogen we concluderen
dat het een goed jaar is
geweest voor het
Netwerk Ondernemend
Groeseind (NOG). Naast
een aantal vaste themaavonden zochten we
elkaar maandelijks op in
De Baselaer. We leerden
elkaar beter kennen en
legden elkaar
ondernemersvragen
voor. De vele tips bleken
vaak input voor nieuwe
inspiratie of een
concreet plan. Het aantal
deelnemers groeide en
de groep werd stabieler.
Steeds vaker zien we
bekende gezichten op de
bijeenkomsten.
Daarom gaan we hier in
2019 mee door, want zo
maken we elkaar sterker.
Ben je ondernemer en
woon je in de wijk? Kom
dan op 11 maart (20.00
uur) naar onze
netwerkbijeenkomst in
De Baselaer!
De ondernemers van het
netwerk vind je op:
http://ondernemendgro
eseind.de-ring.org.

Ondernemer aan het woord:
Anamaría van FlamencoVivo
Spaanse dansschool/dansshows
Teen-hak-hakke-punta-golpe-hakke. Ratelende hakken en
wapperende dansrokken. In mijn Spaanse dansschool aan
de Groeseindstraat gaat het er vurig aan toe!
Flamencodansen is tegelijkertijd sierlijk en stoer,
mannelijk en vrouwelijk, subtiel en krachtig. Al sinds 2002
geef ik enthousiast les in deze passievolle dans.
Flamencolesgeven is namelijk heel afwisselend,
uitwaaierend van swingende en zwoele dansen
(Sevillanas, Rumbas) tot dramatische dansen (Soleares).
Ook de leerlingen en groepen variëren: van 8 tot 80 jaar,
van verlegen tot expressief, van groepen op basisscholen
tot vrijgezellenfeesten, bedrijfsfeesten en vriendenuitjes.
In Spanje leerde ik Sevillanas dansen met een
overgrootmoeder van 80, haar kleinzoon van 30 en
achterkleindochter van 4. Het plezier dat die mensen
uitstraalden, prachtig! Dat wilde ik ook voor mijn
dansschool in Tilburg.
FlamencoVivo organiseert lessen, workshops en
flamencodansshows in de eigen, volledig Spaans
ingerichte zaal of op locatie. Er zijn proeflessen in januari
en september en een fiësta Flamenco con Salsa op 30
maart.
Info: www.flamencovivo.nl, info@flamencovivo.nl, 0135355509.

Accent op ieders
talent bedankt
en is op zoek
Accent op ieders talent wil
Nicole bedanken voor haar
inzet in de werkgroep,
Nicole gaat de wijk verlaten
en stopt daarom met de
werkzaamheden. We
zoeken een nieuwe collega
die het leuk vindt om het
onderdeel "Kennen en
gekend worden" in de wijk
mee vorm te geven.
Beschikbaarheid op de
eerste maandag van de
maand is hiervoor wel
belangrijk.
Daarnaast zoeken we nog
een iemand die een op een
iemand wil helpen met de
computer, en iemand die
technisch handig is met
name op electro gebied als
vaste invalkracht bij het
Repaircafé. Deze is welkom
op zaterdag 16 februari om
sfeer te proeven en nader
kennis te maken met het
team! Heb je nog vragen
voor een van beide
vacatures? Mail dan naar:
l.verspaandonk@dering.org. Ook kan je deze
vragen iedere eerste
maandag van de maand
tijdens het Koffieuurtje
stellen, van 19.00 uur tot
20.00 uur in De Baselaer.

R-play is er weer
Een veilige plek waar
kinderen samen kunnen
spelen, met speelgoed dat
ze thuis misschien niet
hebben. Ook in 2019 komt
de bus iedere twee weken
bij Padua. De data voor de
bus staan in de agenda
vermeld. Voor het eerst
naar R-play? Op www.dering.org lees je alle
belangrijke informatie
hierover.

2.

Effectieve businesscoaching voor Kerst bij de 55+ club
De kerstviering van de 55+ club was weer een groot
ondernemers
succes!!
Betalen wat je kunt - dankzij Stichting De Ploeg Tilburg

Ondernemen is een vak apart. Wat als je
ondernemingsplan echt op orde zou zijn? Als je meer
klanten kreeg? Als je richting en focus had? Als jezelf
presenteren makkelijker zou gaan? Als je collega’s had
om mee te sparren? In De Ploeg Tilburg pak je het aan.
In De Ploeg trek je op met collega-ondernemers. Je
volgt het programma met ondernemerstraining en
persoonlijke bedrijfscoaching. Je kijkt bij elkaar mee in
de ondernemerskeuken. Je geeft elkaar nuttige
feedback en gaat na het programma samen door als
zelfstandige intervisiegroep.
Dankzij Stichting De Ploeg Tilburg betaal je voor deze
effectieve businesscoaching wat je kunt. Er is subsidie
beschikbaar voor ondernemers met een (tijdelijk)
krappe beurs.
De Ploeg heeft roots in Groeseind. Een van de
initiatiefnemers, Mathilde van der Pol, woont al
jarenlang in de wijk. In de Raad van Toezicht zit een
andere ondernemer uit de wijk: Neeltje Huvenaars van
Raad & Respons.

Zo groot dat we helaas mensen hebben moeten
teleurstellen omdat er nou eenmaal een maximum aantal
mensen in de zaal mag.
Het koor van Juke Box heeft ons weer vermaakt met de
liedjes die door de zaal werden gekozen.

Het gedicht van Ria was heel mooi en zeer actueel, knap
gedaan.
We hebben afscheid genomen van Ria en bedankt voor
haar inzet en de leuke kerststukjes die ze elk jaar maakt
voor iedereen.

In februari start Ploeg 4. Wil je meedoen? Meld je snel
bij Mathilde (06-28494647) - www.deploegtilburg.nl

Daarna hebben we genoten van het Chinese buffet en een
ijsje, heerlijk!

Foto door Tessa Persijn

Heb je nieuws?
Hoor jij altijd de laatste nieuwtjes? Weet jij iets dat niet
mag missen in deze nieuwsbrief? Heb je een idee voor
een rubriek? Wil je zelf iets schrijven? Wacht dan niet
langer! Stuur een mail naar redactie@de-ring.org en
hou het niet voor jezelf.
Deadline voor kopij is op 8 maart.

De volgende activiteit is op 10 april aanstaande, een
gezellige paasmiddag in De Baselaer. Meer informatie volgt
nog via flyers en in De Baselaer.

