
NIEUWSBRIEF

Mail de redactie
redactie@de-ring.org

Mail Wijkorganisatie de Ring
info@de-ring.org

Bezoek de website
www.de-ring.org

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 zondag 23 juni heeft de 
eerste barbecue van de VvE 
Bisschop de Bergaignestraat 
plaats gevonden.   
Op deze zonnige dag hebben 
buren en achterburen elkaar 
beter leren kennen onder het 
genot van een drankje en 

een heerlijke barbecue, mede  
mogelijk gemaakt door  
Verrijk je Wijk. 

Het was een zeer geslaagde 
dag en een nieuwe traditie is 
geboren.

Geslaagde barbecue 
VvE Bisschop de Bergaignestraat

Kalender
Augustus
23 Zomerborrel
 Bij Mandala 19:00 - 21:00 uur

September
02 Koffie-uurtje
 19:00 uur 

02 Netwerkavond Ondernemend 
Groeseind

 20:00 uur

13 Uitstapje werkgroep 55+ 
 13:30 - 17:30 uur

21 Repaircafé 
 11:00 - 13:00 uur

22 Groeseindse Rommel
 11:00 - 15:00 uur

25 Koken & Eten uit andere landen 
Kosten €5,00 (vooraf kaartje kopen)

28 Licht op Groeseind - Workshops 
11:00 - 17:00 uur

Oktober
07 Koffie-uurtje
 19:00 uur 

07 Netwerkavond Ondernemend 
Groeseind

 20:00 uur

18 Repaircafé 
 11:00 - 13:00 uur
 

Licht op Groeseind
Groeseind viert burendag

Groeseind viert zaterdag 
28 september van 11.00 
tot 17.00 uur burendag met 
workshops, lezingen en 
activiteiten VOOR en DOOR 
wijkbewoners van Groeseind-
Hoefstraat! 

Het volledige programma valt 
binnenkort op de mat.

Tot 28 september!
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Bewoners aan de Bisschop 
Aelenstraat hebben speciale 
lantaarnpaalbloembakken en 
planten aangeschaft met geld van 
Verrijk je Wijk.

De gemeente draagt via Verrijk 
je Wijk financieel bij aan 
ideeën van bewoners die hun 
straat gezelliger maken. Na 
goedkeuring van de aanvraag, 

door Wijkorganisatie De Ring, 
zijn de lantaarnpaalbloembakken 
aangeschaft en opgehangen.

De bewoners aan de Bisschop 
Aelenstraat zijn erg blij met de 
bloembakken en gaan de planten 
nu zelf verzorgen.    
Laten we dus hopen op een mooie 
zomer met af en toe een regenbui- 
tje voor de nieuwe planten.

Het koffie-uur is iedere 
eerste maandag van de 
maand om 19.00 uur in De 
Baselaer.    
Speciaal voor degene die 
liever niet in de avonduren 
naar de koffie komen, maar 
wel graag willen meedoen 
in de wijk, start er nu een 
extra koffie-uur.   
Er is nog geen uitsluitsel 
over een dag en tijd, dit 
volgt snel. 

We zijn erg blij met onze 
twee nieuwe gastvrouwen 
die willen helpen.   
We zoeken er nog 4!   
Lijkt het je leuk om mee te 
helpen?    
Stuur dan een mailtje naar  
l.verspaandonk@de-ring.org

Extra 
Koffie-uurtje
Gastvrouwen/-
heren gezocht

Bisschop Aelenstraat opgefleurd  
met hulp van Verrijk je Wijk

Deze bewoners zijn door Wijksignaal gespot voor hun bijdrage aan het 
verfraaien van onze wijk. Zij hebben hiervoor reeds een leuke attentie 
ontvangen. Ook u kunt volgend jaar weer tot de gelukkigen behoren.  
.....dus.......zet de bloemetjes buiten. 

Gespot door Wijksignaal

In de vorige nieuwsbrief werd hij al 
aangekondigd; de stoepkrijtwed-
strijd in het Sint Pieterspark. Deze 
werd door vier betrokken ouders 
uit de wijk georganiseerd op de na-
tionale straatspeeldag van Jantje 
Beton. Helaas regende het op 12 
juni, waardoor de deelnemers een 
weekje later pas van start konden 
gaan.

Voor de wedstrijd werden op 
een deel van het voetpad vakken 
gemaakt, waar de kinderen hun 
mooiste kunsten konden vertonen. 
Met een grote groep enthousiaste 
deelnemers en ouders, was de 
wedstrijd een groot succes en voor 
herhaling vatbaar. Iedereen heeft 
enorm hard gewerkt en prachtige 
tekeningen gemaakt. Er was dan 
ook voor iedere kunstenaar een 
medaille. 

Deze activiteit werd mede mogelijk 
gemaakt door Verrijk je Wijk.   
De Jumbo om de hoek sponsorde 
een pakje drinken en zakje chips. 

Stoepkrijtwedstrijd Sint Pieterspark

Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern hebben samen een deur-
aan-deur project in de wijk gedaan. Gedurende 3 weken in mei hebben 
we samen 50 adressen bezocht in de wijk Groeseind Hoefstraat en de 
bewoners verrast met een klein cadeautje. Meer dan de helft van de 
adressen is willekeurig gekozen, het andere deel is opgegeven door 
mede wijkbewoners of mensen die werken in de wijk. De reden? ‘Omdat 
die meneer/mevrouw wel een verassing verdiend heeft!’.

Voor De Ring en ContourdeTwern was het erg leuk om te mogen doen! 
Daarnaast horen we op deze manier bijvoorbeeld ook of mensen prettig 
wonen in de wijk. Wat ze fijn vinden, of juist minder. Wat vooral is op-
gevallen? Dat mensen echt trots zijn op hun wijk! En dat de meerderheid 
van de mensen die we gesproken hebben hier prettig woont! 

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Topslagerij Wim Van de Pas 
en Bakkerij Floor van Lieshout in de Hoefstraat. Door La Poubelle, Jumbo 
en Tante Pollewop. 50 adressen hebben zo een mooi pakketje mogen 
ontvangen!

Deur-aan-deur-actie in Mei

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 
november uit.

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

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 22 
september op de kalender! 
Want we organiseren weer 
onze Groeseindse Rommel.

In de nieuwbouwwijk 
rondom het Sint Pieterspark 
is het voor iedereen 
mogelijk om overtollige 
spullen te kopen en 
verkopen, deelname is 
gratis. De markt is van van 
11.00-15.00 uur.  

Hoe je deelneemt? Neem 
gewoon je spullen mee en 
stal ze uit op een dekentje 
of tafel. Naast de markt 
zal er ook een foodtruck, 
zweefmolen en gelegenheid 
zijn om even bij te komen 
van het snuffelen.
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Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief staat er bij werkgroep 55+ weer 
een leuke activiteit op de planning. Op vrijdagmiddag 13 september 
krijgen we een rondleiding bij Schrobbelèr!

We vertrekken om 13.30 uur met de bus vanuit de Baselaer en worden 
om 14.00 uur ontvangen met koffie en een bonbon. Na de rondleiding 
krijgen we een proeverij van verschillende bereiding van Schrobbelèr. We 
denken rond 17.30 uur terug te zijn.

Kaarten kosten €7,50 per persoon. De kaartverkoop is op maandag 26 
augustus van 15.00 tot 16.00 uur in de Baselaer. En als er nog kaarten 
zijn op maandag 2 september van 15.00 tot 16.00 uur in de Baselaer. 
Op=op Dus meld je snel aan!

Rondleiding Schrobbelèr
Werkgroep 55+

Ondernemer aan het woord 
Mariëlle van Velzen | BOO-Brabant 

Ik ben Mariëlle van Velzen van 
BOO-Brabant. Na veel ervaring in 
de kinder- en jeugdpsychiatrie, 
werk ik sinds 2016 als zelfstandige 
in de jeugdhulpverlening. 

Ik heb een contract met de 
gemeente. Ik kom bij gezinnen 
thuis. Het kan zijn dat het met een 
van de kinderen niet goed gaat, 
of ouders vinden het lastig om 
op een positieve manier hun kind 
aan te sturen. Alle gezinsleden 
hebben invloed op elkaar. Als er 
een vraag komt vanuit een ouder 

of een kind, dan kijk ik naar het 
hele gezin. Wat ik vooral belangrijk 
vind is dat het gezin, de ouder of 
het kind zelf manieren vinden om 
de problemen op te lossen, daar 
help ik ze bij. Ik ga dan ook uit van 
de kracht van het kind, de ouder 
en het gezin. Een van de methoden 
die ik daarvoor gebruik is de 
MatriXmethode. Een manier om 
zelf om te gaan met ‘gedoe’ tussen 
je oren. Van angsten, tot stress, tot 
onverwerkte emoties.

www.boo-brabant.nl

Na de gezellige kerstbijeenkomst eind 2018 ontstond het initiatief vanuit 
de werkgroep Rosmolen om ook een zomer-editie te organiseren. Op 7 
juli was het zover en ook deze buurtbijeenkomst was een succes!

Ruim 50 buurtbewoners, leerden elkaar op een leuke en laagdrempelige 
manier (beter) kennen. We hadden prachtig weer, luchtkussens, 
spelletjes, limonade, cake en chips voor de kinderen. De volwassenen 
namen hun eigen hapjes en drankjes mee voor aan de bar-tafels en er 
hing een goede sfeer. 

De buurtbijeenkomst viel samen met de finale van de Nederlandse 
voetbaldames, superleuk om samen de wedstrijd te kijken op een tv-
scherm in de buitenlucht!        
Graag zien we iedereen bij een volgende editie weer en we hopen op een 
nog grotere opkomst.

Buurtbijeenkomst Rosmolen
een succes!


