
Mail Wijkorganisatie De Ring
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Mail de redactie
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www.de-ring.org

NIEUWSBRIEF

Alle activiteiten zijn in De Baselaer  
tenzij anders aangegeven.

Data en activiteiten kunnen wijzigen op basis van 
de geldende corona-maatregelen. Houd onze 
website en social media in de gaten voor de meest 
recente informatie.

Ringde
W i j k o r g a n i s a t i e

Kalender
Augustus
24 Bestuursvergadering

20:00 uur

September
07 Bestuursvergadering

20:00 uur
Netwerk Ondernemend Groeseind

 20:00 - 21:30 uur

19 Repair Café
11:00 - 13:00 uur

Oktober
05 Bestuursvergadering

20:00 uur
Netwerk Ondernemend Groeseind

 20:00 - 21:30 uur

17 Repair Café
11:00 - 13:00 uur

Bestuurslid gezocht!
Wij zoeken per direct een 
bestuurslid voor onze 
wijkorganisatie.  
Lijkt het je leuk om je in 
georganiseerd verband in te 
zetten voor de wijk dan mag 
je je vrijblijvend aanmelden 
om kennis te maken, vragen 
te stellen en een keer een 
vergadering bij te wonen.  
We vergaderen ongeveer 1x 
per maand 2 uur in de avond. 

We zien graag je reactie op 
info@de-ring.org

Zomer
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Van stadsstrand tot 
sterrenmaaltijd, van romantische 
hotelkamer tot dolfijnen spotten 
in de Piushaven; Tilburg 
Vakantiestad biedt een ‘all 
inclusive’ vakantiebestemming, 
voor en door Tilburgers.

In Tilburg kun je deze zomer 
hele dagen relaxen en 
eindeloos ronddwalen. Bekijk 
de stad door een andere bril 
en ontdek dat vakantievieren 
in eigen stad zo slecht nog 
niet is. Met spiksplinternieuwe 
toeristische attracties zoals het 
Oceanium, Stadsstrand Beachy, 
Vakantiekermis, Kaapstad City 
Hacks en een heuse Drive In 
Bioscoop is er van alles te zien en 
te beleven.

Inwoners die een activiteit in hun 
straat of wijk willen organiseren, 
kunnen hiervoor geld krijgen via 
Verrijk je Wijk. Verrijk je Wijk is 

Tilburg Vakantiestad!
Verrijk Je Wijk

Speelplezier voor groot en klein....dan moet je in het 
Sint Pieterspark zijn!

Ik kijk dagelijks uit het raam en zie kinderen met o.a. pionnen, 
takken, jassen of tassen een goaltje maken. Met genoeg creatie 
en plezier worden er dagelijks voetbal partijtjes gespeeld. Het is 
niet meer dan logisch dat er goaltjes moeten komen om het park 
compleet te maken!

De aanvraag heb ik bij de Wijkorganisatie ingediend en is met 
enthousiasme goedgekeurd. De gemeente is direct komen kijken 
en is heel meedenkend en meewerkend geweest waardoor de 
goaltjes vrijwel direct geplaatst zijn.

Inmiddels zijn de goaltjes onmisbaar en gaat men er creatief mee 
om. De afgelopen maanden is er niet alleen gevoetbald maar ook 
handbal, hockey en andere spellen zijn voorbij gekomen.

Kinderen zijn in beweging en hebben samen veel speelplezier. 
Het is duidelijk dat voor zowel groot en klein de goaltjes in het 
park een aanwinst zijn!

Manon, buurtbewoner Sint Pieterspark

Een mooi voorbeeld van een initiatief van een buurtbewoner 
die met ondersteuning van de gemeente en wijkorganisatie 
snel gerealiseerd kon worden.

Voetbalgoaltjes Sint Pieterspark

een project van de gemeente 
waarbij wordt samengewerkt 
met de wijk- en dorpsraden 
van de gemeente. Omdat veel 
vakantieplannen onzeker zijn in de 
coronatijd, roept de gemeente op 
om iets in de straat of eigen buurt 
te organiseren. Uiteraard met 
inachtneming van de 1,5 meter 
regels.

Via Verrijk je Wijk van de 
gemeente is het mogelijk 
om een bijdrage voor een 
activiteit aan te vragen. Vorig 
jaar is geëxperimenteerd met 
de zogenoemde Leefstraat. 
Activiteiten in straten in Tilburg 
georganiseerd voor en door 
Tilburgers. De gemeente wil ook 
dit jaar dit initiatief voortzetten. 

Wil jij iets organiseren en hiervoor 
een aanvraag indienen voor Verrijk 
je Wijk? Kijk dan op 
www.de-ring.org hoe je dit doet.

Wij

Zoeken

Jou!

Ook dit jaar is de Bisschop Aelenstraat weer opgefleurd met 
mooie bloemen aan de lantaarnpalen. Wil jij ook een groenere 
straat en wil je dit zelf uitvoeren en onderhouden dan kun je 
een aanvraag indienen voor Verrijk je Wijk. 
Kijk op www.de-ring.org hoe je dit doet.

Vrolijke lantaarnpalen

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

De zon schijnt, de 
temperatuur stijgt…
Het is tijd voor de 
zomerborrel.

Graag nodigt werkgroep 
Rosmolen jullie uit:
Zondag 16 augustus a.s.
15:00u – 18.00u
Locatie:
Speelveld Commelinplein

Voor kinderen is er 
limonade met wat lekkers 
en een springkussen. 
Volwassenen willen we 
vragen hun eigen drankje 
mee te nemen. Voor een 
hapje en gezellige muziek 
wordt gezorgd. 
Houd de Facebookpagina 
van werkgroep Rosmolen 
in de gaten voor actuele 
informatie. 
Tot zondag 16 augustus!

Werkgroep Rosmolen

Uiteraard volgen we de 
RIVM richtlijnen. Heb je last 
van verkoudheidsklachten, 
hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts? Dan 
kan je beter thuisblijven. 

Uitnodiging 
Zomerborrel

Wij, Joke en Trees van de 
55+ groep, richten ons op de 
ouderen van de wijk en dat is in 
deze rare tijd de kwetsbare groep.

De laatste activiteit was 
de toneelvoorstelling van 
Nooitgedacht: Gerechtigheid op 
6 maart. Het was een gezellige 
middag, met een hilarisch stuk 
waarin zelfs de rechter schuldig 
bleek. Er waren toen nog geen 
beperkingen maar snel daarna wel.
Ook onze wijk is getroffen en 
we wensen allen die hiermee 

geconfronteerd zijn sterkte!
We hopen van harte dat onze 
druk bezochte kerstmiddag wel 
door kan gaan, maar dit is nog 
niet zeker. Voor alsnog staat deze 
gepland op 11 december.
Natuurlijk houden we u op de 
hoogte.
We wensen allen een fijne zomer 
en een goede gezondheid.

Groetjes van ons en we hopen 
tot ziens,

Joke en Trees

Nieuws van 55+ werkgroep

Ook dit jaar heeft de werkgroep WijkSignaal weer de lente-actie 
gehouden. Alle straten in de wijk zijn doorkruist om te kijken naar 
het groen in de wijk, wat hebben onze wijkbewoners gedaan aan en 
rondom hun huis om de wijk groener te kleuren.
Het viel op dat er in vergelijking met andere jaren, minder gedaan is 
aan het opfleuren van de wijk. Misschien dat Corona hierbij een rol 
heeft gespeeld? Gelukkig hebben we toch een aantal wijkbewoners 
een fleurige plant kunnen geven. Wijkorganisatie De Ring, waar 
WijkSignaal een onderdeel van is, bedankt deze wijkbewoners voor 
het opfleuren van onze wijk. 

Wil u meer groen voor de deur? De gemeente legt geveltuintjes 
aan bij huizen zonder voortuin. Meer groen in de straat maakt het 
gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen 
minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij 
onweersbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en 
er is minder kans op een overbelast riool.

Interesse in een geveltuintje? Stuur een mail naar natuur_groen@
tilburg.nl. De gemeente verzamelt de aanvragen en verstrekt één 
keer per jaar opdracht voor het aanleggen van de tuintjes.
Als u nu aanvraagt wordt u op de lijst voor 2021 gezet en kunt u 
het volgend voorjaar ook voor meer groen en kleur in onze wijk 
zorgen.
 
Wij wensen u een gezonde gezellige zomer!

Lente Actie
WijkSignaal

Help jij mee?
Op de foto

Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe website 
van Wijkorganisatie De Ring. 
Omdat we op de website graag 
willen laten zien hoe onze wijk 
eruitziet, is fotografe Alessandra 
Mignardi bezig met het in beeld 
brengen van onze wijk. Hierbij 
hoort ook het leven in de wijk. 

Hiervoor zijn we op zoek naar 
wijkbewoners die voor hun huis 
of in de straat gefotografeerd 
willen worden. We zoeken 
wijkbewoners met bijvoorbeeld 
een karakteristieke woning/gevel 
of mooie (gevel)tuin. De foto 
wordt gebruikt als achtergrond-
beeld voor op de website. 
Jouw hulp is vrijwillig, maar je 
ontvangt voor jouw hulp uiteraard 
wel een digitaal exemplaar van de 
gemaakte foto. 

Kun jij ons helpen? 
Stuur dan een e-mail met jouw 
contactgegevens en de straat 
waarin je woont naar 
info@alessandramignardi.com 
o.v.v. wijkfoto. 

Afscheid Accent Op Ieders Talent
Helaas zal vanaf 1 september 
Accent op ieders talent niet meer 
actief zijn in onze wijk. Na 7 jaar 
komt tot onze grote spijt een einde 
aan het programma in onze wijk, 
toch willen we ook graag nog even 
terugkijken op Accent op ieders 
Talent en hetgeen daardoor aan 
moois in onze wijk tot stand is 
gekomen.

Daarbij gaat uiteraard onze grote 
dank en bewondering uit naar 
Lieneke Verspaandonk, die Accent 
op ieders Talent heeft uitgedacht 
en vormgegeven. 
Al die jaren was zij de 
onuitputtelijke en inspirerende 
kracht en het creatieve en 
bindende middelpunt van Accent 
op ieders Talent. 

Onder haar bezielende coaching 
kwamen activiteiten van de grond 
als het ‘koffieuurtje’ om op een 
heel uitnodigende en gezellige 

maar vooral uiterst laagdrempelige 
manier buurt- en wijkbewoners 
naar het wijkcentrum ‘te lokken’ 
om bij hen te zoeken naar 
verborgen en niet verborgen 
talenten en/of hulpvragen die er bij 
de wijkbewoners heersten. Door 
dus vragen van wijkbewoners te 
koppelen aan het aanbod wat er 
was vanuit andere bewoners in 
de wijk (of soms daarbuiten).  Dat 
gebeurde vanuit de Talentenbank 
die Lieneke voor Accent op ieders 
Talent hiervoor ontwikkeld heeft. 
Alles rondom Accent op ieders 
Talent stond in het teken van 
saamhorigheid en het versterken 
van netwerken, rondom het 
individu en rondom groepen 
in de wijk. Zo ontstond binnen 
het programma ook een 
samenwerkingsverband, een 
versterking van het netwerk van 
in onze wijk gevestigde en actieve 
ondernemingen in Ondernemend 
Groeseind. 

Onze grote dank gaat uit naar 
Lieneke Verspaandonk en alle 
betrokkenen van Accent op ieders 
Talent!

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 rond de 
herfst uit.

Mail het naar    
redactie@de-ring.org
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