Wijkkalender
26 september, 17.30u
Koken en eten uit
andere landen
26 september, 19.30u
Wijksignaal
1 oktober, 19.0020.00u
Koffieuurtje
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Zeskamp van Disco Blitzzz een
succes
De zeskamp op 30 juni bij vv Zigo was met 120 kinderen en
32 vrijwilligers drukbezocht. Vanaf het middaguur kwamen
de kinderen binnen en werden in de groepen verdeeld. Iets
later dan verwacht begonnen de kinderen met de zeskamp.
Wat een gezellige boel was het om te zien; de kinderen
hebben zich kostelijk vermaakt. Het was erg warm en de
waterspelen kwamen dan ook heel goed van pas.
Na de eerste ronde van de zeskamp hadden de kinderen
een pauze waarin ze een ijsje kregen. Rond drie uur zijn de
kinderen weer gestart met de overige spellen.

7 oktober, 10.0017.00u
Groeseindse Rommel
9 oktober, 10.00u
Buurtinloop
Groeseind/Hoefstraat
10 oktober, 14.00u
55+ club: Cabaret in
De Baselaer
20 oktober, 11.0013.00u
Repaircafé
29 oktober, 19.30u
Wijksignaal
1 november
Deadline aanmelden
Beste Buur
9 november
Deadline kopij
nieuwsbrief De Ring
17 november, 11.0013.00u
Repaircafé
Alle activiteiten zijn in
De Baselaer

Voetbaldarten was erg leuk maar ook het zwembad met
evenwichtsbalk was in trek.
Tijdens de zeskamp zijn er een aantal vrijwilligers gestart
met de voorbereidingen voor de barbecue, waardoor de
kinderen rond half 6 lekker konden genieten van een
kinderspie, een kipsateetje of hamburger. Uiteraard werd er
rekening gehouden met kinderen die halal eten, hen
ontbrak het ook aan niets.
De grote schuimparty vormde een perfecte afsluiting voor
deze dag. Zowel de vrijwilligers als kinderen kijken er met
veel plezier op terug.

De beste buur
Een goede buur is beter
dan een verre vriend. Een
uitdrukking die velen
kennen, vaak ook uit de
praktijk. Een
overbuurvrouw die je wat
te eten komt brengen als
je ziek bent, de buurman
die ook jouw dakgoot
gelijk even schoonmaakt,
de onderburen die voor de
planten zorgen als je op
vakantie bent.

Omdat goede buren zo
waardevol zijn, wil
Nieuwsbrief de Ring iets
speciaals doen. Heb jij de
beste buur en wil je die in
het zonnetje zetten? Mail
dan voor 1 november
2018 waarom jouw buur
dit verdient. Wij komen
dan langs met iets leuks
voor jullie samen! Mail
naar: redactie@dering.org

De buurt komt naar buiten!
De zomer is natuurlijk bij uitstek het moment om eens lekker buiten te gaan zitten. Een barbecue, een drankje en
dat alles met een heerlijk zonnetje om je te verwarmen. Nu kun je natuurlijk in je eigen tuin gaan zitten, maar op
een aantal pleintjes kwamen buurtgenoten ook samen. Hieronder een kleine impressie van de buurtfeesten waar
nieuwsbrief De Ring foto’s van heeft ontvangen.

Buurtfeest Schotelplein
Bewoners van het Schotelplein organiseerden zaterdag
1 september een buurtfeest voor Schotelplein en de
aanliggende straten. Bewoners konden zich vooraf
inschrijven en er kwamen zo’n 36 mensen. Voor
kinderen was er vanaf 14.00 uur een springkussen en
om 16.00 gingen de bewoners gezellig samen
gourmetten. Ook kinderen die niet aan het
Schotelplein wonen waren welkom te komen spelen en
voor een glaasje ranja. Eduard, bewoner Schotelplein:
'We hebben dit samen georganiseerd om de contacten
aan te halen en gewoon een gezellig dag te hebben.' En
niet alleen voor de bezoekers van dit feest was het
gezellig; er is ook nog € 240,- voor KiKa opgehaald! De
wijkbewoners die dit mogelijk hebben gemaakt, met
behulp van Verrijk je Wijk, de Ring en Tiwos zijn: Frans
van Schijndel, Jolanda Lanslots, Eduard Lieuwma.

Buurtfeest omgeving Van
Berkumstraat
Voor 18 augustus, de laatste dag van de zomervakantie, waren
de bewoners van de Van Berkumstraat, Jacob v
Oudenhovenstraat, Van Goorstraat en de Van Mierisstraat,
grenzend aan het parkeerterrein, uitgenodigd voor een gezellig
samen zijn. Dankzij een financiële bijdrage van De Ring waren er
twee springkussens voor de kinderen, ook was er van alles te
eten en te drinken. Het was gezellig druk, er werd bijgepraat,
kennis gemaakt en gedanst. Een aantal bewoners brachten hun
eigen tafels en stoelen mee of nog een extra hapje. Bezoekers
waren zo enthousiast dat spontaan werd afgesproken om dit
volgend jaar weer te gaan doen.
Alle aanwezigen waren meer dan bereid om het afval in de
daarvoor opgehangen vuilniszakken te stoppen waardoor het
terrein ook weer netjes werd achter gelaten. We kunnen niet
anders dan zeggen dat het een zeer geslaagde middag was. Het
was nog lang rumoerig en dat zegt genoeg over de sfeer.

Ook zin in een feestje?
Hebt u een leuk idee voor een initiatief in uw straat of plein? En heeft u misschien wat ondersteuning nodig bij de
organisatie? Neem contact op met Leila Hermus van Contour De Twern, zij kijkt graag met u mee! Mail naar:
leilahermus@contourdetwern.nl

Bijkletsen
tijdens het
koffie-uurtje
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: 1 oktober, 5
november en 3
december. We zien jou
graag. De koffie staat
klaar om 19.00 uur in De
Baselaer.

Ondernemer aan het woord: Ellen
Spigt Voedingsadvies &
Begeleiding
Wil je op een persoonlijke en verantwoorde manier
afvallen? Streef je naar een gezonde(re) leefstijl? Wil je
weten wat de fabels zijn en wat de feiten zijn over
voeding en beweging?
Als gewichts- en voedingsconsulent adviseer, begeleid en
motiveer ik mensen met gewichtsproblemen (zoals
overgewicht), of help hen met diverse voedingsvragen
(bijvoorbeeld hoe om te gaan met emotie-eten).
Omdat ieder mens anders is, vraag ik uitgebreid naar je
persoonlijke omstandigheden en je wensen en geef
daarna een op maat gemaakt (voedings)advies met
daarbij behorende coaching.
Kijk voor meer informatie op www.ellenspigt.nl of neem
vrijblijvend contact op via: info@ellenspigt.nl of (06) 22
81 55 65.

Save the date:
Groeseindse
Rommel
Te veel rommel op zolder
staan? Of juist op zoek
naar dat ene pareltje
waar een ander de
waarde niet van ziet? Zet
dan snel 7 oktober op de
kalender! Voor de derde
keer wordt dan
Groeseindse Rommel
georganiseerd. In de
nieuwbouwwijk rond het
Sint Pieterspark is het
mogelijk om overtollige
spullen te kopen en
verkopen, deelname is
gratis. De markt is van
10.00 tot 17.00 uur. Hoe
je deelneemt? Neem je
spullen mee naar buiten
en stal ze uit op een
dekentje of tafel.
Hongerig na al het harde
werk? In het park zelf zal
ook een eetkraampje
zijn.

Tips?

Cabaret in De Baselaer
Dit jaar geen
Noppesdag
Helaas zal 2018 een jaar
zijn zonder Noppesdag in
de wijk. Het lukte dit jaar
niet om genoeg mensen
te vinden die iets op hun
plein willen organiseren.
Vind je dit net zo jammer
als wij? Misschien heb jij
wel zin om volgend jaar
te helpen met de
organisatie! Mail dan
naar: info@de-ring.org

Woensdag 10 oktober is er in De Baselaer een cabaret
middag. Carola van der Meer zal ons gaan vermaken met
een leuk programma vol liedjes en sketches op zijn
Brabants. Uiteraard is er voor alle bezoekers een kopje
koffie of thee en een koek.
Aanvang 14.00 uur en het optreden duurt tot ongeveer
16.00 uur.
Kaarten kunt u kopen voor slechts € 4,00 bij De Baselaer
op maandag 24 september tussen 18.30 en 19.30 uur.

Heb jij een nieuwtje dat
heel de buurt mag
weten? Houd het dan
niet voor jezelf!
Nieuwsbrief De Ring
staat altijd open voor
kopij, of dit gaat om de
aankondiging van een
activiteit of een oproep
voor een speciale actie:
laat het ons weten! Alle
kopij mag gemaild
worden naar:
redactie@de-ring.org
De deadline voor de
volgende nieuwsbrief is 9
november aanstaande,
deze nieuwsbrief wordt
eind november
verspreid.

d

Herinrichting Wagenaarstraat
De gemeente is op maandag 3 september gestart met
de herinrichting van de Wagenaarstraat. Dit is inclusief
de kruising met de Hoefstraat en aanpassing van de
kruising Ringbaan-Oost Petrus Loosjesstraat.
Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot
eind november 2018.
Werkzaamheden Op de kruisingen met de Hoefstraat,
Jan Scharpstraat en de Van der Aastraat worden de
bestaande verkeersdrempels vernieuwd. Om de
snelheid verder te verlagen, wordt op de kruising met
de Riemerstraat een extra drempel aangelegd en de
rijbaan versmald tot 5 meter. De aansluiting met de
Pastoor Smitsstraat krijgt een inritconstructie.
De parkeervakken worden 2 meter breed en bij de
groenstroken komt een uitstapstrook. In de
parkeervakken wordt geen vak aanduiding
aangebracht. De stoepen worden versmald tot 1,80
meter waardoor er ruimte ontstaat voor extra groen.
Dit groen bestaan uit een bloemenmengsel. In de
groenstrook komt bij de bomen een wortel
geleidingsscherm. Dit is om de wortels weg te houden
bij de kabels en leidingen.
Op de kruising Wagenaarstraat - Ringbaan Oost wordt
er een opstelstrook minder aangebracht. Hierdoor
moet ook de kruising Ringbaan Oost - Petrus
Loosjesstraat worden aangepast. Door het aanpassen
van beide aansluitingen kunnen ook de verkeerslichten
op deze kruising aangepast worden zodat er een betere
doorstroming zal zijn met de Ringbaan Oost.

Vacature: Voorzitter Wijkraad

Word lid van Netwerk
Ondernemend Groeseind (NOG)
Ben je ondernemer? En wil je je mede-ondernemers uit de
wijk Groeseind/Hoefstraat ontmoeten? Dat kan elke eerste
maandag van de maand in De Baselaer. Het doel is nieuwe
contacten opdoen, de bestaande ondernemerscontacten
versterken en elkaar triggeren bij ondernemerskwesties.
Het netwerk kan ook voor jou veel betekenen. Doordat we
elkaar steeds beter leren kennen, kunnen we elkaar ook
beter scherp houden. Een NOG-avond levert je nieuwe
gezichtspunten en concrete ondernemerstips op, waarmee
je meteen aan de slag kunt in je eigen bedrijf.
We kijken per avond aan welk onderwerp behoefte is. Zo
hebben we de afgelopen keren onder andere besproken
hoe jij je bedrijf, product of dienst beter onder de aandacht
kunt brengen. We hebben elkaar bevraagd op onze
ondernemersambities en -doelen en we zochten samen uit
hoe we omgaan met een goede prijs vragen en facturen
sturen.
In 2018 zijn er bijeenkomsten op 1 oktober, 5 november en
3 december. Haak je ook aan? Je bent van harte welkom!
•
•
•

Elke eerste maandag van de maand
Van 20.00 uur tot 21.00 uur
In De Baselaer

Namens Werkgroep Ondernemend Groeseind,
Mathilde van der Pol – De Co-operatie / De Ploeg Tilburg
Theo van Etten – Tekstbureau Theo van Etten /
Bedrijfsboek Tilburg

Wijkraad De Ring is 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
eventuele vragen naar info@de-ring.org

