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NIEUWSBRIEF

Alle activiteiten zijn in De Baselaer   
tenzij anders aangegeven.

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

Op woensdagmiddag   
27 november komt 
Sinterklaas met zijn pieten op 
bezoek in De Baselaer! Van 
14:00 tot 16:00 uur uitlopend 
tot ongeveer 16:30 uur. 

Alle kinderen uit de wijk in de 
leeftijd tot en met ongeveer  
8 jaar zijn van harte welkom 
om samen met Sinterklaas en 
zijn pieten er een groot feest 
van te maken. Inschrijven 
kan vanaf 30 oktober via 
het inschrijf formulier, dat 
te verkrijgen is aan de balie 
in De Baselaer. Inschrijven 
kan tot en met maandag 
18 november. Wij vragen 
een kleine vergoeding van 
€1,50. Dit kan evt. ook via de 
meedoenregeling.

Voor ieder kind is er natuurlijk 
een kadootje, wat lekkers en 
drinken.    
Wij vragen per gezin 1 ouder 
als begeleiding voor uw 
kinderen.    
Tot ziens op   
woensdag 27 november!  
Werkgroep Melisstokestraat

Sinterklaas in De Baselaer 
Woensdagmiddag 27 november

Kalender
November
27 Extra koffie-uurtje | Mandala
 10:00 - 11:00 uur

27 Sinterklaasfeest 
 14:00 - 16:00 uur

December
02 Koffie-uurtje
 19:00 uur 

05 Extra koffie-uurtje | Mandala
 10:00 - 11:00 uur

08 Kerstmarkt
 10:00 - 16:00 uur

11 Extra koffie-uurtje | Mandala
 10:00 - 11:00 uur

16 Lichtjesstoet | Padua  
18:00 uur

18 Kerstmiddag 55+ Werkgroep 
13:30 - 17:30 uur

19 Extra koffie-uurtje | Mandala
 10:00 - 11:00 uur

21 Repair Café 
 11:00 - 13:00 uur

Januari
06 Koffie-uurtje
 19:00 uur 

13 Netwerkavond Ondernemend 
Groeseind | 20:00 uur

18 Repair Café 
 11:00 - 13:00 uur

Burendag Melisstokestraat 
Zaterdag 28 september is 
er vanuit de buurtbewoners, 
Wijkorganisatie De Ring, 
Contourdetwern, en de 
Gemeente Tilburg een leuke 
middag georganiseerd.
Buurtbewoners hebben elkaar 
ontmoet onder het genot van 
een kopje koffie met lekkers. 
De kinderen hebben gespeeld 
op het springkussen, hun 
ideale speeltuin getekend en 
genoten van al het lekkers. 
Buurbewoners hebben hun 
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Deze zomer zijn er in de Bisschop Aelenstraat zes bloembakken aan 
lantaarnpalen gehangen door buurtbewoners. Op deze actie zijn heel 
veel leuke reactie gekomen, daarom zullen er deze winter verlichte en 
versierde kerstboompjes in de bloembakken geplaats gaan worden.  
Op de foto zie je alvast een voorproefje. 

We hopen dat er nog meer bewoners zijn die hun straat of buurt in de 
donkere dagen wat op willen fleuren! 

Een aanvraag indienen kan via www.verrijkjewijk.nl of mail voor vragen 
info@de-ring.org.

Kerstsfeer in de Bisschop Aelenstraat
Verrijk je wijk

Herfst-BBQ
Vrijdag 18 oktober werd voor 
de tweede maal een BBQ voor 
de bewoners aan De Ringbaan 
Oost tussen nr 175 en nr 20L 
gerorganiseerd. Dit jaar lag de 
organisatie bij Willeke en Bart. 
Na afloop van de BBQ werd er 
een pannetje Glühwein warm 
gemaakt en geproost op een 
zeer geslaagde Herfst-BBQ. 
Omdat het ook vorig jaar zo’n 
leuk samenzijn is geweest met 
alle buurtgenoten, willen hier een 

jaarlijks terugkerend evenement 
van maken. Zeker voor de ouderen 
die hier wonen is dit een fijne 
manier om met elkaar samen te 
zijn. Volgend jaar gaat een tweetal 
van de jongere generatie de 
organisatie op zich nemen.

Onze dank gaat uit naar het 
bestuur van De Ring, die het 
mogelijk maakte met een 
tegemoetkoming in de kosten 
vanuit Verrijk je Wijk. 

Zondag 22 september was het weer “Groeseindse Rommel”.  
Wat was het weer een geslaagde dag!

Het was een prachtige nazomerdag, waarop veel buurtbewoners 
de moeite hadden genomen hun overbodige spulletjes naar buiten 
te brengen en te verkopen. Naast alle leuke spullen, was er voor 
de kinderen een zweefmolen en hebben veel mensen genoten van 
de heerlijkheden van Treatz die er met een foodtruck stond.   
Hopelijk heeft iedereen lekker verkocht en heb je zelf ook nog leuke 
items kunnen scoren.

Wij kijken terug op weer een geslaagde editie, hopelijk jullie ook. Mocht 
je tips hebben voor de volgende editie horen we dat natuurlijk graag. 
Je kunt ons vinden op Facebook.

Groeseindse Rommel
Een zonnig succes!

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

mening/ideeën gegeven over 
hun buurt en aangegeven 
hun buurt mooier, gezelliger 
en veiliger te willen maken.
Het was een zeer geslaagde 
middag, waar vervolg aan 
gegeven wordt met behulp 
van de bewoners! Wij danken 
iedereen voor zijn/haar 
bijdrage aan deze succesvolle 
middag! 

Ook een aanvraag indienen? 
Dit kan via www.verrijkjewijk.nl

Iedere maand komen 
ondernemers uit onze wijk 
samen in De Baselaer om 
van elkaar te leren en te 
sparren over verschillende 
onderwerpen.  
Onderneem jij ook vanuit 
onze wijk? Schuif dan 
eens aan bij een van de 
bijeenkomsten van het 
Netwerk Ondernemend 
Groeseind. Het maakt niet 
uit of je net bent begonnen 
of al jaren bezig bent. Zien 
we je maandag 13 januari?

Nieuwsgierig? Neem ook 
eens een kijkje op http://
ondernemendgroeseind.
de-ring.org

Ondernemend 
Groeseind
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Het weer was prachtig, het eten 
was lekker en de sfeer was 
top. Met veel plezier kijken wij, 
bewoners van de Valentijnstraat, 
terug op het buurtfeest van 
zaterdag 24 augustus. 

Onder het genot van een 
drankje maakten we kennis met 
nieuwkomers in onze straat. 
We haalden de banden aan met 
buren die we eigenlijk veel te 
weinig spreken.   
De kinderen vermaakten zich 
met een springkussen en 
schminktafel. En een interactieve 
Valentijn-workshop zorgde voor 

extra gespreksstof: wie woont er 
het langste in de straat? Wie is 
het verst van de Valentijnstraat 
geboren? Maak eens een praatje 
met een willekeurige buur om te 
ontdekken wat je gemeen hebt. En 
brainstorm samen over de vraag 
hoe we onze straat nóg leuker 
kunnen maken. Daarna ging de 
vlam in de barbecue. 

Dank je wel Verrijk je Wijk dat jullie 
deze prachtige middag mogelijk 
hebben gemaakt.

Ook een aanvraag indienen?   
Dit kan via www.verrijkjewijk.nl

Op zondag 8 december 
is er een kerstmarkt in 
wijkcentrum de Baselaer.

Heeft u nog nieuwe spullen 
zelfgemaakt of gekocht 
in het thema van Kerst 
dan kunt u kosteloos een 
kraampje/tafel reserveren. 
Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij, dus wees er snel bij 
want vol=vol.

De markt is geopend van 
10:00u-16:00u  
Iedereen is van harte 
welkom!!

Voor meer info:   
Mimount Lahraoui  
Sociaal Werker, 
Contourdetwern

06-83 693 041

Kerstmarkt 
in De Baselaer

Buurtfeest in de Valentijnstraat

Licht op Groeseind
Eerste editie een succes!

Vrijdag 13 september hebben we 
een zeer geslaagde excursie naar 
Schrobbelèr gehad.

Met een bus vol ouderen uit de wijk 
en een buschauffeur die er ook 
veel zin in had, vertrokken we vanaf 
De Baselaer naar de fabriek. We 
kregen uitleg over de ingrediënten 
die gebruikt worden en de 
historie van deze echte Tilburgse 
kruidenbitter. Natuurlijk mochten 
we ook proeven, heerlijk!

De volgende activiteit is onze 
bekende kerstmiddag. 

Op woensdagmiddag 18 december 
van 13.30 uur tot 17.30 uur in De 
Baselaer.

Ontvangst met koffie/thee met 

banket. Optreden van het Ratjetoe 
koor met een drankje in de pauze 
en......een heerlijk buffet van De 
kleine Indo. 

Kosten zijn € 8,00 De kaartverkoop 
start 25 november van 15.00 tot 
16.00 uur en ‘s avonds van 18.30 
tot 19.30 uur. Er zijn 80 kaarten 
beschikbaar, vol is vol.

Na de verkoopdag kunt u via de 
mail vragen of er nog kaarten  
beschikbaar zijn:   
55plus@de-ring.org

Wij hopen natuurlijk dat het weer 
een mooie middag wordt.

Tot dan, groetjes,

Joke en Trees

Nieuws van de 55+ club

‘Dankzij gemeente Tilburg en GroenXtra heb ik een prachtige gratis 
grijper gescoord. Helaas liep ik er tegenaan dat die rottige herfstwind 
m’n gele afvalzak steeds liet dichtwaaien. Gelukkig is er een oplossing 
en kun je, net als ik, met een blij gezicht zwerfafval blijven opruimen in 
de wijk.          
Hoe dan? Door de vuilniszak-ring! Wijkorganisatie De Ring heeft er een 
aantal ingeslagen voor de fanatieke wijkopruimers die mee hebben 
gedaan met de actie van GroenXtra. 

Wil jij er eentje? Stuur dan een mailtje naar   
info@de-ring.org met daarin de bevestigingsmail van 
GroenXtra rondom de grijper, om zo die vuilniszak-
ring te reserveren. We nemen contact met je op 
zodat je de ring zo snel mogelijk op kunt halen, 
bijvoorbeeld tijdens één van de koffie-uurtjes op de 
eerste maandag van de maand om 19.00u in  
De Baselaer.

Met opgeruimde groet, namens het bestuur, Melanie

Actie voor een vuilniszak-ring 

Kopij
Heb jij groot nieuws dat je 
met de wijk wil delen? Or-
ganiseer 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 eind 
februari 2020 uit.

Mail het naar    
redactie@de-ring.org.  
Deadline is 1 februari

Werkgroep 
Rosmolen

Het is even stil geweest 
vanuit deze werkgroep, 
maar we hebben niet stil 
gezeten. Wij gingen aan 
de slag met de resultaten 
van de enquête. Na 
maanden voorbereiden 
en overleggen, hebben wij 
vanuit Gemeente Tilburg 
groen licht. 

We zijn bezig met de laatste 
voorbereidingen zodat de 
eerste buurtplek in het 
voorjaar van 2020 helemaal 
klaar is. Thema: Sport & 
Spel. Meer informatie volgt 
snel………

Wilt u op de hoogte blijven? 
Volg Werkgroep Rosmolen 
op Facebook of hou de 
nieuwsbrief van De Ring in 
de gaten.  

Ideeën en/of tips? U 
kunt ons bereiken via 
werkgroeprosmolen@ 
de-ring.org

Zaterdag 28 september was 
het zover, Licht op Groeseind– 
Workshops voor én door 
wijkbewoners!

De sfeer was goed, de opkomst 
eveneens. Wat ben ik trots!

Ik heb veel tevreden gezichten 
gezien en enthousiaste verhalen 
gehoord. Er is hard gewerkt, 
gespeeld, verteld, geluisterd, 
gelachen en uiteraard ook koffie 
gedronken. Ik heb nieuwe én oude 
gezichten gezien. Mensen zijn 
met elkaar in gesprek geraakt en 
(nieuwe) contacten zijn gelegd. 
Voor mij een mooie dag, waarin ik 
opnieuw heb mogen leren over de 
wijk en haar talentvolle bewoners. 

Iedereen enorm bedankt voor je 
deelname, in welke vorm dan ook! 

Groet, namens de werkgroep   
Licht op Groeseind,

Melanie
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Deadline is 1 februari

Werkgroep 
Rosmolen

Het is even stil geweest 
vanuit deze werkgroep, 
maar we hebben niet stil 
gezeten. Wij gingen aan 
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gelachen en uiteraard ook koffie 
gedronken. Ik heb nieuwe én oude 
gezichten gezien. Mensen zijn 
met elkaar in gesprek geraakt en 
(nieuwe) contacten zijn gelegd. 
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veel leuke reactie gekomen, daarom zullen er deze winter verlichte en 
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middag! 

Ook een aanvraag indienen? 
Dit kan via www.verrijkjewijk.nl

Iedere maand komen 
ondernemers uit onze wijk 
samen in De Baselaer om 
van elkaar te leren en te 
sparren over verschillende 
onderwerpen.  
Onderneem jij ook vanuit 
onze wijk? Schuif dan 
eens aan bij een van de 
bijeenkomsten van het 
Netwerk Ondernemend 
Groeseind. Het maakt niet 
uit of je net bent begonnen 
of al jaren bezig bent. Zien 
we je maandag 13 januari?

Nieuwsgierig? Neem ook 
eens een kijkje op http://
ondernemendgroeseind.
de-ring.org

Ondernemend 
Groeseind


