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Wijkorganisatie De Ring is door de gemeente 
benaderd om mee te werken aan een 
zogenaamde wijkagenda voor onze wijk. 

Binnen al haar wijken wil de gemeente samen 
met de inwoners, de wijkorganisaties en hun 
werkgroepen, bewonerscomités etc. kijken wat 
er nodig is om de wijk gelukkig en gezond te 
houden of te krijgen. Aan de hand hiervan wordt 
een zogenaamde wijkagenda opgesteld.
Voor de agendapunten zullen gezamenlijke 
plannen worden gemaakt, die worden vastgelegd 
in zogenaamde pacten of wijkplannen. Dit kan 
gaan over de hele wijk, maar evengoed over 
een buurt, een specifieke plek of bijvoorbeeld 
een park in de wijk. Het is de bedoeling dat er 
een brug geslagen gaat worden tussen sociale 
verbanden (hoe we met elkaar leven en om 
(willen) gaan binnen onze wijk) en de inrichting 
van de wijk, met al zijn straten, paadjes en 
pleinen.

Uiteraard willen wij hier als bestuur graag aan 
meewerken, maar daar hebben wij jouw hulp bij 
nodig! 
We geloven dat hoe meer wijkgenoten actief mee 
willen doen, des te meer we voor onze wijk voor 
elkaar kunnen krijgen.

Werk mee aan de toekomst van de wijk
De wijkagenda

Graag willen we dit jaar nog iets extra’s doen 
voor onze wijk en onze wijkbewoners. We 
hebben door de omstandigheden dit jaar 
nauwelijks iets extra’s kunnen betekenen 
voor mensen die het zo nodig hebben. Onze 
kwetsbare wijkbewoners, die het zo nodig 
hebben, om af en toe eens een steuntje in de 
rug te krijgen, maar ook die wijkbewoners die 
actief zijn binnen onze wijk om het leven van 
anderen plezieriger te maken. De mantelzorgers, 
hulpvaardige buurman of -vrouw, degene die af 
en toe door de wijk lopen om zwerfafval op te 
ruimen en nog vele anderen.
 
Kent u iemand die dit jaar wel een cadeautje 
verdient? Laat het ons dan weten! Wij proberen 
voor die persoon of personen een presentje te 
regelen, omdat we trots en blij zijn dat ze in onze 
wijk wonen en onze wijk en haar bewoners een 
beetje mooier maken!

Zet jouw wijkgenoot in het zonnetje!
Eindejaarsactie

Voor het tweede jaar hebben we een stoepkrijtwedstrijd 
georganiseerd voor alle kinderen en alle ouders die ook mee 
wilden doen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het 
tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton te doen, 
maar helaas kwam spelbreker corona om de hoek kijken. Dus 
een nieuwe datum geprikt, maar deze keer gooide het weer roet 
in het eten. Uiteindelijk hebben de kinderen begin september 
hun mooiste stoepkrijttekening kunnen maken.

Zo’n dertig kinderen hadden zich vooraf ingeschreven en 
tijdens de dag, zoals verwacht, kwamen er nog een tiental 
spontane aanmeldingen. Gelukkig is het wandelpad groot 
genoeg en waren de tekenvakken er snel bijgemaakt. Een 
snoepje en een pakje drinken erbij, maakten de middag 
compleet. Volgend jaar willen we het weer organiseren.

Stoepkrijten in het park

In deze uitgave zijn stockfoto’s gebruikt van www.freepik.com

De manier waarop je kunt bijdragen en de tijd 
die je erin wil steken is uiteraard voor iedereen 
zelf te bepalen. Meedoen, meedenken, punten of 
ideeën aan dragen kan op allerlei manieren. 
We gaan die manieren mogelijk ook nog 
eenvoudiger maken voor wijkbewoners, door het 
inzetten van de sociale media. 

Maar tot die tijd kunt u reageren door het 
contactformulier in te vullen op 
www.de-ring.org, een mail te sturen naar 
Info@de-ring.org of gewoon een briefje naar 
Wijkorganisatie De Ring, per adres Hoefstraat 
175, 5014 NK Tilburg. 

Vermeld hier wel bij dat uw bericht gaat over het 
onderwerp ‘wijkagenda’. Samen maken we onze 
wijk een nog prettigere plek om te wonen!

Vorig jaar hebben we dit met de bloemetjes actie 
voor het eerst gedaan. We hadden toen zo’n 50 
adressen. We kunnen dat dit jaar ophogen tot 
minimaal het dubbele, dus beste wijkbewoners 
nomineer iemand in jouw omgeving voor een 
attentie namens ons allemaal! Een kleine 
motivatie van enkele zinnen bij de aanmelding 
maakt het voor ons mogelijk om het net 
iets persoonlijker te maken! De cadeautjes 
zullen anoniem worden bezorgd namens de 
wijkorganisatie. Het wordt dus een echte 
verrassing voor de ontvangende persoon.

U kunt iemand voordragen door het 
contactformulier in te vullen op 
www.de-ring.org, een mail te sturen naar 
info@de-ring.org of gewoon een briefje naar 
Wijkorganisatie De Ring, per adres Hoefstraat 
175, 5014 NK Tilburg.

Voor activiteiten van wijkbewoners hebben wij in onze wijk 
een uitleendepot, hier kun je spullen lenen zoals partytenten, 
statafels, biertafels, diverse kinderspellen en nog veel meer.
Ook is het mogelijk om daarbij onze nieuwe aanhanger te 
lenen. Aan het lenen zijn geen kosten verbonden, in sommige 
gevallen vragen we wel een borg. 
Voor meer informatie kijk op www.de-ring.org

Uitleendepot

Doordat veel data en activiteiten 
wijzigen op basis van de geldende 
corona-maatregelen, in deze editie 
vindt u helaas geen kalender. Houd de 
website en social media in de gaten 
voor de meest recente informatie 
rondom activiteiten in de wijk.
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• Dames Gymclub Hoefstraat 

zoekt nieuwe leden
• Tweede Buurtplek Rosmolen
• Bericht van de 55+ werkgroep
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Iedere maandagavond 
van 19.45u tot 20.45u 
wordt er door de dames 
van Gymclub Hoefstraat 
gezellig samen gesport in 
De Baselaer. 
En daar hoort ook een 
gezellig kopje koffie na 
afloop bij.

Vorig jaar heeft de club 
haar 50-jarig bestaan 
gevierd en ze zouden hier 
graag nog een heel aantal 
jaren achteraan plakken. 
Dit doen ze graag samen 
met jou! 
In de huidige groep (met 
leeftijden tussen de 50 en 
85 jaar) is nog plek voor 
een aantal nieuwe leden. 

Wil je meer informatie of 
een keer komen kijken? 
Neem dan contact op met 
Marij Telf  -  013-5420386 

Dames 
Gymclub 
zoekt leden

Afgelopen jaar heeft de werkgroep 
Rosmolen zich ingespannen om 
de eerste buurtplek te realiseren 
ter hoogte van de kruising Jacob 
van Oudenhovenstraat/Van 
Mierisstraat, met succes. 
Deze speel- en ontmoetingsplek 
met tafeltennistafel en veldje 
wordt inmiddels al goed gebruikt. 

In de loop van december zal er 
worden gestart met de aanleg 
van de tweede buurtplek 
gelegen aan de kruising Jacob 
van Oudenhovenstraat/Van 
Bleijswijckstraat. 

Deze ontmoetingsplek zal worden 
ingericht met o.a. een jeu de 
boulesbaan omringd door groen. 

Dit is medemogelijk gemaakt 
dankzij een financiële bijdrage 
van het Bergmansfonds en in 
samenwerking met Gemeente 
Tilburg.

Wilt u op de hoogte blijven? 
Volg Werkgroep Rosmolen op 
Facebook.
Ideeën en/of tips? U kunt ons 
bereiken via 
werkgroeprosmolen@de-ring.org

Tweede buurtplek Rosmolen

Zoals u in de vorige nieuwbrief heeft kunnen lezen zijn er, door 
de samenwerking tussen wijkbewoners, wijkorganisatie en 
gemeente, goaltjes geplaatst in het Sint Pieterspark. Hierdoor is 
het voetballen in het park toegenomen en dat gaf ons het idee om 
een voetbaltoernooi te organiseren. 
We deden een aanvraag voor ondersteuning bij het bestuur 
van Wijkorganisatie De Ring en kort daarop kregen we een 
goedkeuring. De flyers werden gemaakt en verspreid, met als 
gevolg dat negen voetbalteams zich aanmelden in combinatie van 
kinderen met ouders. 

Op de dag zelf, maakten we twee velden, waarop de teams met 
elkaar de strijd aangingen. De teams hadden zichzelf ook namen 
gegeven, zoals FC Linksbuitenadem en The Ladies. Tegen vier uur 
volgde de eindwedstrijd tussen de winnaars van de twee poules. 
Een golden goal bepaalde de winnaar: TFC NOAD. 
Het mooie weer en de ‘apres-ski’ maakten de leuke dag compleet. 
Genoeg redenen om volgend jaar weer een voetbaltoernooi te 
organiseren.

Voetbaltoernooi 
Sint Pieterspark

Kunnen we 
helpen?

Werkgroep 55+ 
Laten we contact houden

Beste oudere wijkgenoot,

Wat jammer dat we nog steeds 
geen activiteiten voor u kunnen 
organiseren! We hopen natuurlijk 
dat het goed gaat en willen geen 
enkel risico lopen. Daarom gaat 
ook de kerstmiddag helaas niet 
door.

Wel hebben we een vraag:     
Neemt of nam u graag deel 
aan onze activiteiten en bent 
u bewoner van de wijk, dan 
ontvangen we graag uw gegevens, 
zodat wij daar iets mee kunnen 
doen.

U kunt uw naam, adres en leeftijd 
aan ons doorgeven door een brief 
in bus bij De Baselaer t.n.v. de 
Werkgroep 55+ of mail ons op 
55plus@de-ring.org 

Als u dit doet voor 30 november 
gaan wij er mee aan de slag. 

Wij wensen u het aller beste en 
hopen in het nieuwe jaar weer 
leuke activiteiten te kunnen 
organiseren.

Groeten, Joke en Trees

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! 

Mail het naar    
redactie@de-ring.org

Het zijn bizarre tijden. Ook wij 
als wijkorganisatie voelden ons 
overvallen door de pandemie, die 
ons allemaal raakt.

Als wijkbewoners ondersteunen 
we elkaar waar mogelijk. Vaak 
hebben jullie ons daar als 
wijkorganisatie niet bij nodig. 
Maar ondanks dat er veel wel 
mogelijk is, neemt dit niet weg 
dat gevoelens van eenzaamheid, 
leegte en het gevoel niet genoeg 
te kunnen doen, ook ons als 
wijkorganisatie niet onbekend 
zijn. Tijdens de afgelopen periode 
was het wijkcentrum gesloten, 
konden er vaak geen persoonlijke 
gesprekken worden gevoerd 
en waren we afhankelijk van 
de telefoon en computer. En 
ondanks dat het fijn is dat dit wel 
kan, voelt het niet hetzelfde als 
voorheen.

Nu we de eerste golf hebben 
gehad, en de huidige 2e golf 
weer voor beperkingen zorgt, 
vragen we ons af: wat zouden 
we op dit moment kunnen doen 
als wijkorganisatie? Waar zitten 
jullie als wijk- en buurtgenoten 
op te wachten? Wat hebben jullie 
in onze wijk gemist, waar wij 
als wijkorganisatie een rol van 
betekenis bij zouden kunnen 
spelen? Dit uiteraard altijd samen 
met andere wijkbewoners, want 
wij zijn een kleine wijkorganisatie 
met beperkte draagkracht en 
inzetbaarheid, maar willen graag 
meedoen en faciliteren als dat 
maar enigszins kan. 

U kunt ons hierbij helpen door uw 
opmerkingen en ideeën met ons 
te delen via het contactformulier 
op www.de-ring.org,    
door een mail te sturen naar   
info@de-ring.org of een briefje 
naar Wijkorganisatie De Ring, per 
adres Hoefstraat 175, 5014 NK 
Tilburg.
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corona-maatregelen, in deze editie 
vindt u helaas geen kalender. Houd de 
website en social media in de gaten 
voor de meest recente informatie 
rondom activiteiten in de wijk.

In deze editie
• Dames Gymclub Hoefstraat 

zoekt nieuwe leden
• Tweede Buurtplek Rosmolen
• Bericht van de 55+ werkgroep
• Voetbaltournooi Sint 

Pieterspark
• Kunnen wij helpen?
• Zet jouw wijkgenoot in het 

zonnetje!
• Werk mee aan de toekomst   

van de wijk


