
 
  Stadscamping 

 

Stadscamping Tilburg organiseert 

sinds 2014 evenementencampings 

op het Van Gend en Loosterrein.  

Op dit terrein wordt op dit moment  

het nieuwe Spoorpark gerealiseerd 

(www.spoorparktilburg.nl). Vanaf  

2019 heeft Stadscamping Tilburg  

daar een vaste plek. 

Vanwege de werkzaamheden in het Spoorpark is Stadscamping 

Tilburg dit jaar genoodzaakt uit te wijken naar een andere locatie. In 

april is er de Roadburn-camping in de wei tegenover café Zomer-

lust. Voor de rest van het seizoen van 27 april t/m 22 oktober 2018, 

mag Stadscamping Tilburg het NOAD complex aan de Melis 

Stokestraat gebruiken. Stadscamping Tilburg gaat de hele periode 

open als minicamping voor gasten die enkele dagen in Tilburg willen 

verblijven in hun tent of camper. Er wordt alleen kort verblijf 

toegestaan voor niet meer dan 100 mensen per nacht.  

 

Buurtcamping 
Stadscamping Tilburg wordt van vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli 

2018 voor de 3e keer omgedoopt tot De Buurtcamping! Door 

samen de camping op te bouwen en leuke activiteiten te 

organiseren, leren Tilburgers tijdens een ontspannen vakantie hun 

buren beter kennen. Voor één weekend is Stadscamping Tilburg 

geen evenementencamping maar een gezellige Buurtcamping. 

Bewoond door alle mensen die de stad rijk is. Van rasechte 

Tilburgers tot studenten, van muurbloempjes tot druktemakers en 

van peuters tot senioren. Op een camping ben je de hele dag 

heerlijk buiten en is iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm 

zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit. Komt u 

ook kamperen en/of meehelpen als vrijwilliger?  

 

Op de hoogte blijven 
Er is een klankbordgroep in het leven geroepen waarin een aantal 

wijkbewoners zitten en waarmee wordt gesproken over diverse 

onderwerpen omtrent de Stadscamping op het NOAD terrein. Wilt 

u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? 

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief voor omwonenden via 

brigitte@stadscampingtilburg.nl. Ook als u vragen of opmerkingen 

heeft, kunt u een e-mail sturen naar dit adres. 

Vanaf 26 april wordt de Stadscamping opgebouwd op het NOAD –

terrein. U bent van harte welkom om te komen kijken en een kop 

koffie met ons te drinken. 

 

 
 

Jaargang 7 – nr. 27 – april 2018 

Wijkkalender 
 

16 april 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 
 

17 April 12.00-13.30 u 
Lunchen in De Baselaer 
 

18 april 20.00-21.30 u 
Overleg buurtplekken Rosmolen 

(De Baselaer) 
 

18 april 17.30-21.30 u 

Koken en eten uit andere 

landen 
  

21 april 11.00-13.00 u 
Repaircafe met boekenruil 
 

23 april 13.30-14.30 u 
Kaartverkoop Bus safari (De 

Baselaer) 
 

25 april 20.00-22.00 u 
Werkgroep WijkSignaal  
 

 27 april  18.30 u 
Koningsdagmaaltijd eetcafé 

De Mandala Parochiehuis 
 

1 mei 12.00-13.30 u 
Lunchen in De Baselaer 
 

7 mei 19.00- 20.00 uur 
Koffie-inloop De Baselaer 
 

7 mei 20.00- 21.00 uur 
Netwerkavond Ondernemend 

Groeseind De Baselaer 
 

8 mei 10.00 uur 
Buurtregie, Groeseinds kwartier 
 

14 mei 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 
 

15 mei 12.00-13.30 u 
Lunchen in De Baselaer 
 

25 mei 19.30-21.30 uur 
Zomerborrel Commelinplein 
 

29 mei 12.00-13.30 u 
Lunchen in De Baselaer 

 

 

 
 
 
 

Bus safari 55+  
Na de zeer goed bezochte 

kerstmiddag van 2017, met 

het optreden van Jukebox 

013, het kerst gedicht en een 

heerlijk chinees buffet 

organiseert de 55+groep 

weer een spraakmakende 

activiteit. Een avontuurlijke 

bus safari op 18 mei, met 

een eigen bus door de 

Beekse Bergen. Halverwege 

de rit houden we pauze op 

het Kongoplein met 

koffie/thee en iets lekkers. 

We vertrekken vanaf de 

Baselaer om 13.00 uur en 

zijn rond 17.00 uur weer 

terug. Kaarten zijn te koop a 

€10.00 op 23 april tussen 

13.30-14.30 uur in De 

Baselaer. Daarna evt. nog op 

donderdagmiddag, tijdens de 

bingo. 
 

Agenda Buurtcamping  

22 t/m 25 juni: 

 Camping Festival Mundial 

29 juni t/m 1 juli: 

Buurtcamping 

20 juli t/m 30 juli: 

Kermiscamping   

20 t/m 24 aug: Camping 

Fontys introductie 

14 t/m 16 sept: Camping 

Draaimolen festival  

12 t/m 22 okt: Festival 

Circolo 

 

mailto:brigitte@stadscampingtilburg.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Boekenruil 
Hebt u BOEKEN te – LEEN – RUIL- of om WEG te GEVEN?  

Breng ze dan mee naar onze NOPPES-tafel tijdens het Repair 

Café van Wijkorganisatie De Ring. De werkgroep Repair Café 

van Wijkorganisatie De Ring organiseert op zaterdag 21 april de 

BOEKEN -LEEN- RUIL- WEGGEEF-TAFEL. 

 

Weggooien? Mooi niet! dat is het motto van het Repair Café. 

We willen dat spullen niet zomaar worden weggegooid. Naast 

repareren is er daarom ook de mogelijkheid goede spullen te 

schenken! Hiervoor is er tijdens ons Repair Café een 

weggeeftafel (alleen spullen die op een tafel passen😊 mogen 

hier worden neergelegd zodat een ander die gratis kan 

meenemen.). Een activiteit die we elk jaar organiseren onder de 

naam Noppesdag, krijgt daarmee een vervolg. 

U kunt denken aan speelgoed, gebruiksartikelen en kleding, 

maar ook etenswaar.  

In wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175, staan tussen 11.00 

en 13.00 diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te 

helpen bij alle mogelijke reparaties. Mensen die het Repair Café 

bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. 

Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 

servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt 

kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair 

Café weten bijna altijd raad. 

Ook is er hulp bij mobiele telefoon of tablet. Naast het 

repareren van spullen, is er ook standaard een vrijwilliger die u 

wegwijs kan maken in het gebruik van uw tablet of mobiele 

telefoon. LET OP dit is geen reparatie, maar hulp in het gebruik 

ervan. Hoe kan ik een app op mij telefoon zetten, wat moet ik 

doen om een contact toe te voegen aan een groep in de 

WhatsApp of hoe kan ik een foto meesturen met een e-mail… 

 

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners die 

weggooien zonde vinden met elkaar in contact te brengen. En 

te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische 

vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. "Als je samen met een 

tot dan toe onbekende buurtgenoot een wekkerradio een cd-

speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon 

toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat  

tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke 

contacten in de buurt." 

 
Op de volgende dagen is het Repair Café in wijkcentrum 

De Baselaer. U bent u welkom vanaf 11.00 uur. 

Zaterdag 21 april extra activiteit boekenbeurs 

Zaterdag 19 mei extra activiteit tussen kunst en kitsch 

Zaterdag 16 juni extra activiteit banden plakken  
 

Meer informatie is te verkrijgen bij Wijkorganisatie De Ring. 

info@de-ring.org tel. 013-5435909. Kijk ook op www.de-

ring.org of op Repaircafe.nl 

 

De buurt bouw 

je samen met  

buren 
Inmiddels kent u de Werkgroep Rosmolen, die al een jaar bezig 

is met ideeën te verzamelen over spelen, buurtplekken, groen 

en kunst. De werkgroep Rosmolen wil in samenspraak met alle 

buurtbewoners een mooie en leefbare buurt van het nieuwe 

Rosmolen van maken. 

Op 25 januari heeft de Werkgroep Rosmolen een eerste peiling 

gehouden over drie door de wijk zelf in te vullen buurtplekken. 

Dit was de eerste stap. Misschien hebt u al iets gehoord over de 

ideeën voor de buurtplekken die gerealiseerd moeten worden 

of hebt u de peilingsflyer ingevuld.  

Een plek voor de jeugd boven de 12, een extra plek om samen 

leuke activiteiten te organiseren of een buurtmoestuin, zijn 

voorbeelden van deze ideeën.  

Wilt u ook uw steentje bijdragen om een buurt te creëren waar 

we allemaal kunnen genieten? Grijp dan nu uw kans! 

Wij hebben meer handjes nodig en zijn op zoek naar actieve 

wijkbewoners die zich in willen zetten voor onze wijk. 

Wijkbewoners die op deze leuke manier kennis met elkaar 

willen maken en samen willen werken met de nieuwe buren.  

Reageer nu! Ook als u alleen ideeën en/of tips hebt horen we 

het graag. U kunt ons bereiken via werkgroeprosmolen@de-

ring.org. U hoort binnenkort meer van Werkgroep Rosmolen. 
 

 
Zomerborrel/afscheidsborrel 

        De jaarlijkse wijk-zomerborrel zal dit 

jaar eerder dan normaal plaats-

vinden namelijk op vrijdag 25 mei van 

19.30 tot 21.30 aan het nieuwe 

Commelinplein in de wijk Rosmolen. 

Traditiegetrouw ontmoeten we elkaar, groot en klein (de 

speeltuin is dan als het goed is helemaal opgeleverd en 

speelklaar!)  lekker informeel, maar dit keer komen we ook 

samen om afscheid te nemen van onze voorzitter Eline 

Engelhart. Alhoewel ze gelukkig nog niet helemaal verdwijnt uit 

onze organisatie, legt ze wel de voorzittershamer neer. Tevens 

maken we deze avond kennis met enkele nieuwe bestuurs-

leden. Een prima reden voor ‘n gezellige (gratis) BUURT-borrel.  
 

 
Koningsdagmaaltijd  
Eetcafé ‘De Mandala’ verzorgt al  

enige tijd lekkere maaltijden en een 

 gezellig praatje voor iedereen in de  

wijk. Dit keer serveren ze een drie- 

gangen Koningsdagmaaltijd.  

Uiteraard op koningsdag: 27 april a.s. 

Het menu is nog een verrassing, maar zeker koninklijk! 

U bent vanaf 18.00 uur welkom in het Parochiecentrum, 

Hoefstraat 201. De kosten bedragen €5,00 pp. 

Reserveer snel een plekje: Op het parochiecentrum, per 

telefoon (06-30790093)  of per mail via 

eetcafedemandala@hotmail.com  (uiterlijk 23-04-2018) 

 

http://www.de-ring.org/
http://www.de-ring.org/
mailto:werkgroeprosmolen@de-ring.org
mailto:werkgroeprosmolen@de-ring.org
mailto:eetcafedemandala@hotmail.com


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kom jij de wijk versterken? 
Vanwege het vertrek van enkele bestuursleden zoeken we wijkgenoten die het bestuur van 

Wijkorganisatie De Ring willen komen versterken. Deze leuke vacatures zijn momenteel vacant: 

 

Notulist(en)  
Voor zowel het bestuur van de Ring, als voor de Werkgroep  

Wijksignaal is plaats voor een notulist. Geen, weinig of veel  

ervaring? Geen punt. Enthousiasme en hart voor de wijk is het  

meest belangrijk. We vergaderen gemiddeld éénmaal per  

maand. 
 

 

 

Coordinator Noppesdag 
We zoeken een organisatietalent, die het leuk vindt om van 

de Noppesdag (de burendag van onze wijk, eind september 

elk jaar een succes te maken. Je brengt de verschillende 

beheergroepenleden van de pleinen bijeen en helpt hen bij 

het organiseren van een gezellige middag op en rond pleinen 

en straten in de wijk. Jij bent het centrale aanspreekpunt 

terwijl de pleinbeheerders de uitvoering zelf ter hand nemen. 

. 

 

Voorzitter 
Na 8 jaar draagt onze huidige voorzitter de hamer over aan de 

volgende generatie. Draai jij er je handen niet voor om om 

vergaderingen te leiden en leiding te  geven aan beleidsvorming 

en uitvoering?. En samenwerkingsgesprekken met wijkpartners 

zoals de gemeente Tilburg, welzijnsinstellingen en woningbouw-

corporaties te voeren? Dan is dit je kans. 

 

 

Redacteur 
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld met medewerking van veel wijkgenoten.  

Maar voor een overzichtelijk geheel is eindredactie nodig. Ben jij een beetje  

handig met woorden? En heb je 5 maal per jaar tijd en zin om de nieuwsbrief 

samen te stellen? Dan zoeken we jou! 

 

Heb jij zin om (op vrijwillige basis) de wijk te versterken?  

Samen met vele andere gedreven wijkgenoten?  

Een paar uur inzet per maand geeft al een groot effect! 

Mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: e.engelhart@de-ring.org 

 

 

 

Verse soep 

Vindt u het niet leuk om 

elke middag alleen aan de 

keukentafel te zitten met 

uw boterham? Wist u dat 

elke dinsdag en donderdag 

tussen 12.00 en 14.00 uur, 

verse soep wordt 

klaargemaakt in De 

Baselaer? En dat u van 

harte welkom bent om ook 

aan te schuiven! Elke week 

weer een andere smaak. En 

andere gesprekken. Loop 

eens langs en kijk of het 

wat voor u is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Swingen, 
dansen, 
zwieren 
Zin om weer eens 

ouderwets gezellig te 

dansen?  

The singing DJ verzorgt op 

29 april een swingende 

dansmiddag in buurt-

centrum De Baselaer. 

Lekker de voetjes van de 

vloer tussen 14.00 en 17.00 

uur.  

De entree bedraagt: 2,50 

en u krijgt een gratis kopje 

koffie of thee.  

De volgende dansmiddagen 

zijn op 27 mei en 24 juni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

:  
 

Leer zelf je foto's te bewerken 
Al 25 jaar zijn er in De Baselaer computercursussen voor 

beginners en voor Office gebruikers. Sinds een jaar of 5 hebben 

we ook een cursus in fotobewerking. Want er zijn ontelbare 

mogelijkheden om uw foto's achteraf te verbeteren, te 

verfraaien of te manipuleren als u dat wilt. 
Bijvoorbeeld als er fototechnisch iets niet helemaal goed is 

gegaan bij de opname. Een beetje over- of onderbelicht, iets 

andere kleuren dan gewenst, de camera wat scheef gehouden 

of schuin omhoog om een hoog gebouw er helemaal op te 

krijgen, te ver weg van het onderwerp... het is allemaal te 

corrigeren. Ook storende onderdelen op je foto verwijderen is 

geen probleem. 

Maar ook als je meer creatief te werk wilt gaan is er veel 

mogelijk: allerlei effecten of filters toepassen om je foto een 

verrassende uitstraling te geven, teksten toevoegen in diverse 

stijlen, foto's creatief combineren tot nieuwe creaties... het kan 

allemaal! 

 

Op  foto 1 - Contouren van Huize Moerenburg in het 

Landschapspark Moerenburg -  zie je dat de camera niet 

helemaal horizontaal stond en ook nog wat achterover helde. 

In foto 2 is dit gecorrigeerd en staat alles weer recht en lopen 

de lijnen weer evenwijdig.   

 

 

 

 

 

 

Het verliefde stelletje van foto 3 is op foto 4 ineens verhuisd 

naar een woestijn. De achtergrond van een foto is vervangen 

door een andere foto. Op de TV ziet u dit aan de lopende band; 

de verslaggever lijkt ter plaatse verslag te doen, maar hij staat 

veilig in de studio en de achtergrond wordt er achter 

gemonteerd. Dit kunt u zelf ook met uw eigen foto's. 

 

 
 

 
 
 
Deze en nog veel meer kunstjes leer je in 12 lessen (en thuis 

goed oefenen) in De Baselaer. We gebruiken daarbij het 

programma GIMP; een Open Source programma (dus gratis en 

legaal te gebruiken) met ongeveer dezelfde mogelijkheden als 

het bekende Photoshop. 

De cursus wordt gegeven in De Baselaer op dinsdag avond van 

19:30 tot 21:00 uur. 

 Computers zijn aanwezig en de gebruikte programma's en 

voorbeelden krijgt u op een USB-stick mee naar huis. Ook een 

cursus boekje krijgt u mee.  

De cursus kost € 66, -.  

Op donderdagavond is er een inloop voor cursisten, als u meer 

informatie wenst kunt u dan ook gerust even binnen lopen. 

 
 

Effe bijkletsen 
Gezellig ff 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 koffie-

uurtje is een plek waar je andere talentvolle en actieve 

buurtbewoners ontmoet. Het koffie-uur is altijd 1e maandag 

van de maand 7 mei, 4 juni, 2 juli (augustus is het vakantie) 3 

september, 1 oktober, 5 november en 3 december. We zien jou 

graag. De koffie staat klaar. 
 

Ben jij deze keer onze gastkok? 
Al verschillende keren heeft de groep ‘Koken uit andere landen’ 

heerlijke gerechten gekookt en geserveerd. En u wordt 

uitgenodigd uw kookkunsten te demonstreren. De bedoeling is 

dat u 30 buurtgenoten laat kennismaken met een traditioneel 

gerecht uit eigen land. Natuurlijk wordt u bij de bereiding 

bijgestaan door de werkgroep vanuit de wijk. 

De data: 27 juni (kaartverkoop vanaf 4 juni) en 26 september 

(kaartverkoop vanaf 3 sept)  Op woensdag 28 november 

(kaartverkoop vanaf 5 nov) staat een heerlijk stamppotten-

buffet op het menu. Meer informatie? Neem dan contact op 

met Henny of Sjef via de Baselaer 013-5435909 of mailen via 

Lieneke l.verspaandonk@de-ring,org 
 

Netwerkavond wijkondernemers 
Toe aan een avondje netwerken in de wijk? Kom dan naar NOG: 

Netwerk Ondernemend Groeseind! Op maandagavond 7 mei 

(20.00-21.00) staat er in De Baselaer een grote tafel met fijne 

krukken en kannen koffie & thee voor ons klaar. Elkaar beter 

leren kennen, ondernemerservaringen uitwisselen, elkaar 

praktische ondernemersvragen voorleggen en met elkaar 

meedenken. Misschien nog een drankje aan de bar (op eigen 

kosten) en dan energiek naar huis, met concrete plannen voor 

ondernemers-actie. Laagdrempelig maar effectief, hebben we 

de vorige keer gemerkt! Er zijn diverse mensen geweest die 

naar aanleiding van de vorige mail hebben aangegeven niet te 

kunnen komen. Kan altijd gebeuren. Het zou tof zijn als je 

aanhaakt als je kunt! Op de facebookpagina van Ondernemend 

Groeseind vind je meer informatie over wat er zoal gebeurt in 

het netwerk. Heb je de pagina al geliked?  
 

Lunchen in de Baselaer 
Er is weer een leuk initiatief van wijkbewoners uit onze wijk. 

Enkele enthousiaste buurtgenoten organiseren de komende 

maanden verschillende wijklunches in het buurtcentrum.  

Hun doel is om u in de gelegenheid te brengen  

om andere wijkgenoten te leren kennen,  

onder genot van een heerlijke lunch. U betaalt  

slechts € 2,50 p.p. De wekelijkse maandag- 

buurtlunch komt hiermee te vervallen. 

Schrijf de data vast in uw agenda: 17 april, 1, 15 en 29 mei en 

12 juni (2018). Meer info en kaartjes (alleen in voorverkoop!): 

Buurtcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175 Tilburg, 013-

5435909, mimountlahraoui@contourdetwern.nl 

 

mailto:l.verspaandonk@de-ring,org
mailto:mimountlahraoui@contourdetwern.nl

