NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Wijkorganisatie De Ring

Kalender
Maart
02

06
18
21
26

Koffie-uurtje
19:00 uur
Bestuursvergadering
20:00 uur
Netwerk Ondernemend Groeseind
20:00 - 21:30 uur
55+ activiteit | Voorstelling
Gerechtigheid | 14:00 uur
Wijksignaal vergadering
20:00 - 22:00 uur
Repair Café
11:00 - 13:00 uur
Extra koffie-uurtje | Mandala
10:00 - 11:00 uur

April
06

18
22
30

Koffie-uurtje
19:00 uur
Bestuursvergadering
20:00 uur
Netwerk Ondernemend Groeseind
20:00 - 21:30 uur
Repair Café
11:00 - 13:00 uur
Wijksignaal vergadering
20:00 - 22:00 uur
Extra koffie-uurtje | Mandala
10:00 - 11:00 uur

Extra koffie-uurtje | Mandala
Iedere woensdag | 10:00 - 11:00
Vervolg van de kalender op de volgende pagina.
Alle activiteiten zijn in De Baselaer
tenzij anders aangegeven.
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Activiteiten van de werkgroep 55+
18 december hebben we weer
een zeer geslaagde en goed
bezochte kerstmiddag gehad.
Ratjetoekoor verzorgde de
liedjes, waar op zelfs gedanst
werd en het eten was ditmaal
van De Kleine Indo, erg lekker.
Onze volgende activiteit is
een toneel middag op vrijdag
6 maart van 14.00 uur tot
16.30 uur in De Baselaer.
De toneelgroep Nooitgedacht
speelt het stuk: Gerechtigheid

De entree is €3,50 incl. koffie/
thee en een hapje.
27 februari is de kaart
verkoop van 15.00 uur tot
16.00 uur in De Baselaer.
Daarna op aanvraag bij
De Baselaer of via de mail:
55plus@de-ring.org
We hopen natuurlijk op
een grote opkomst en een
gezellige middag.
Tot 6 maart,
Werkgroep 55+, Joke en Trees

Repair Café
Elke maand staan diverse
vrijwillige reparateurs klaar
om gratis te helpen bij alle
mogelijke reparaties. Kapotte
broodrooster, föhn, kleding of
speelgoed? De reparateurs in
het Repair Café weten bijna
altijd raad. Er is ook altijd
een vrijwilliger aanwezig
die u wegwijs kan maken in
het gebruik van uw tablet of
mobiele telefoon. En voor nog
bruikbare goede spullen staat
er een weggeeftafel klaar.
Mail de redactie
redactie@de-ring.org

Reden genoeg om eens een
keer langs te komen. Het eerst
volgende Repair Café staat
gepland op 21 maart tussen
11.00 en 13.00 uur. Tot dan!

Mail Wijkorganisatie De Ring
info@de-ring.org

Kalender

Mei
11

16
20
28

Koffie-uurtje
19:00 uur
Bestuursvergadering
20:00 uur
Netwerk Ondernemend
Groeseind
20:00 - 21:30 uur
Repair Café
11:00 - 13:00 uur
Wijksignaal vergadering
20:00 - 22:00 uur
Extra koffie-uurtje |
Mandala
10:00 - 11:00 uur

Kerstborrel Werkgroep Rosmolen

Na het succes van de eerste editie
in december 2018 organiseerde
Werkgroep Rosmolen op 21
december 2019 voor de tweede
keer de kerstborrel, met een
versierde kerstboom. Het was een
gezellige bijeenkomst met warme
chocomel en verse oliebollen.
Vuurkorven die een beetje warmte
gaven en waar de kinderen hun
marshmallows konden roosteren.
De opkomst was ook weer hoger

dan vorig jaar. Leuk om te zien
dat mensen uit de buurt het
gezellig vinden en het waarderen
dat we dit doen. Het feest en de
boom werden mede mogelijk
gemaakt door De Ring. De leden
van werkgroep verzorgden de
versiering en aankleding.
Op naar de volgende kerst, want
dan krijgt het zeker weer een
vervolg!

Extra koffie-uurtje | Mandala
Iedere woensdag | 10:00 - 11:00

Aanleg
Buurtplek

Van Mierisstraat
Na maanden voorbereiden,
overleggen en plannen, was
het begin januari zover!
De aanleg van de eerste
buurtplek kruising Jacob
van Oudenhovenstraat Van Mierisstraat met thema
Sport & Spel ging van
start. De aanleg verloopt
voorspoedig!
Wilt u op de hoogte blijven?
Volg Werkgroep Rosmolen
op Facebook. Ideeën en/of
tips? U kunt ons bereiken
via werkgroeprosmolen@
de-ring.org

25 jaar Computercursussen
Meer dan 25 jaar geleden, in
1994, maakten we voorzichtig
kennis met de computer. “We”
zijn in dit geval de opbouwwerker
en een paar vrijwilligers van de
wijkorganisatie, toen nog SONO,
de voorloper van De Ring. Voor
de eerste cursussen hadden we
een student van de universiteit
ingehuurd, maar al vlug zijn we
in De Baselaer zelf de cursussen
gaan verzorgen.

We zijn gestart met alleen
beginnerscursussen; Windows
en Office-programma’s (vooral
tekstverwerking) en Internet
en e-mail. Later zijn daar
vervolgcursussen voor Word, Excel
en Powerpoint bijgekomen. Ergens
rond 2006 zijn we overgeschakeld
naar Open-Office een “opensource” pakket, met dezelfde
mogelijkheden als MS Office, maar
gratis en legaal te gebruiken.

Het aantal cursisten groeide
snel. We begonnen met 8 op 1
avond in de week. Maar al snel
werden dat 2 avonden en ook
nog de vrijdagochtend en later
zelfs op dinsdag en donderdag 2
cursussen op een avond. In totaal
dus 40 cursisten per week en nog
hadden we een wachtlijst van 1
jaar!

De laatste jaren hebben we
ook een cursus Fotobewerking
gegeven. Hiervoor gebruikte we
het Open-source programma:
GIMP. Dit lijkt erg op het betaalde
Photoshop.

De cursisten varieerden van
mensen die het voor hun werk
nodig hadden tot opa’s en oma’s
die door hun kleinkinderen
“gestuurd” werden. Bij die laatsten
kon het gebeuren dat, als het
scherm op zwart ging, ze riepen:
“Meneer, ik denk dat de inkt op is!”
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Ondanks dit ruime aanbod konden
we, Frans en Willem, de laatste
maanden nog niet 1 les per week
vol krijgen, kennelijk heeft de
hele wijk (en verre omgeving)
voldoende geleerd en hebben we
ons overbodig gemaakt.
We hebben nu alleen nog
maar een computer-inloop op
dinsdagavond.

FUJI helpt bestuur aan nieuwe
fotoarchiefkast!

Extra Koffie
Uurtje

Afgelopen oktober heeft het bestuur van
De Ring deelgenomen aan de ‘beursvloer’.
Een meeting georganiseerd door Contour de
Twern, waarbij bedrijven en maatschappelijke
organisaties diensten en producten mogen
vragen en/of die aanbieden aan elkaar.
Vraag en aanbod dus zoals in het echt op de
beursvloer plaatsvindt. Het enige, maar grote
verschil is dat het bij ‘de beursvloer’ nooit met
geld afgehandeld mag worden. Als vraag en
een aanbod aan elkaar gekoppeld kan worden
dan spreken ze van een match. En laat het
bestuur nu een mooie match hebben met
FUJIFILM!
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. uit Tilburg is een van de grootste
productievestigingen van Fujifilm buiten Japan. Het bedrijf produceert
fotopapier, offsetplaten en membranen. Daarnaast werkt men in
het Tilburg Research Laboratory aan de ontwikkeling van nieuwe
technologieën en producten.

Speciaal voor iedereen die
liever niet in de avonduren
naar het maandelijkse koffie
uurtje komt en waarvoor
wijkcentrum De Baselaer
te ver weg is. Is er elke
woensdag en op de laatste
donderdag van de maand
een extra koffie uurtje van
10 tot 11 uur bij de Mandala,
Paduastraat 3

Het bestuur van De Ring zocht naar een kast om het fotoarchief in op te
kunnen bergen. Bij een interne verhuizing was de oude ladekast helaas
gesneuveld. Een vraag die mooi past in het straatje van FUJIFILM. Zij
konden ons een stalen kast leveren. Gratis en voor niets!
Dat verdient een ereplaatsje in onze nieuwsbrief!

Tot ziens namens de
gastvrouwen: Jose, Henny,
Joos, Bets en Antoinette

De koffie uren worden
u aangeboden door
Wijkorganisatie De
Ring, omdat Kennen en
Gekend worden een van
de kernactiviteiten is van
ons programma Accent op
ieders Talent.

Kerstverlichting rondom het
Sint Pieterspark
Tot vorig jaar sierde een grote
kerstboom het Sint Pieterspark
op in de wintermaand december.
Maar omdat er nu op die plek
een vaste boom is gepland én
een andere (benodigde) boom is
gerooid, lukte dat dit jaar niet. Het
idee ontstond om kerstverlichting
aan de gevels rondom het park
op te hangen. Met ondersteuning
vanuit Verrijk je Wijk hingen er
uiteindelijk aan 100 gevels en
balkons Kerstverlichting.
Wijkbewoners hielpen elkaar met

het ophangen en de gordijnen
bleven langer open om van de
verlichte gevels te genieten.
Het Villament was met haar
verlichte balkonnen de nieuwe
kerstboom geworden en nodigde
uit om ‘s avonds rondom het
park te wandelen en naar de
kerstverlichting te kijken.
Dit jaar is het plan om weer vanaf
eind november kerstverlichting op
te gaan hangen.

Darten

in De Baselaer
Iedere donderdagavond
vanaf 19:30 uur wordt er in
De Baselaer gedart.
Kom er gezellig bij. U
bent van harte welkom.
Er zijn geen kosten aan
verbonden. Het dartbord is
geschonken door Verrijk je
wijk.
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Ondernemer aan het woord
Paul Teunissen | Meubelmaker

Kerst-inn

in De Baselaer
De jaarlijkse Kerst-inn
in De Baselaer is weer
gemoedelijk verlopen.
Dankzij de inzet van
(nieuwe) vrijwilligers en
onze beheerders Ronald
en Glenn werden de 40
bezoekers, ouderen uit
de wijk, getrakteerd op
een gezellige middag.
Tintje Grijs zorgde voor de
muzikale noot.
Tevreden gingen de gasten
na een heerlijke koffietafel
naar huis.

Ik ben Paul Teunissen,
meubelmaker. Ik woon en werk
met veel plezier hier in de wijk. Als
meubelmaker maak ik meubels
van zelf gezaagde bomen. Iedere
boom is anders. Ik kijk hoe ik het
meubel er het beste uit kan halen,
de boom bepaalt de vorm.
Dit zorgt ervoor dat ieder
meubelstuk wat ik maak uniek is.

Of neem contact met mij op via
paul@meubelmaker.one
06 36108634

Benieuwd naar mijn werk?
Neem een kijkje op:
www.meubelmaker.one

Herfstactie Werkgroep Wijksignaal
In onze wijk zijn gelukkig veel
mensen bereid om de bladeren
die in hun straat of plein vallen
op te ruimen. Een aantal van
deze wijkbewoners kregen een
presentje terwijl ze bezig waren.
Wij willen ze hartelijk bedanken
voor hun inzet. Door u kunnen ook
de wijkbewoners die slechter ter
been zijn weer veilig over stoep en
plein.

De volgende activiteit van de
Werkgroep Wijksignaal is de winter
actie.
Wij hopen natuurlijk dat, mocht
de sneeuw vallen, men net zo
enthousiast de stoep sneeuwvrij
houdt. En misschien wordt u
dan gezien door de Werkgroep
Wijksignaal en ontvangt u de
volgende keer een presentje.

Nieuws vanuit Wijksignaal

Kopij

Er is een deelauto in de Valentijn straat, die je via mywheels.nl kunt
reserveren en dus gebruiken. Superleuk dat dit in onze wijk kan!
De welkom in de wijktassen zijn allemaal uitgereikt, maar er blijven
natuurlijk nieuwe mensen in onze wijk komen. Bent u zelf nieuw in
de wijk komen wonen, of heeft u nieuwe buren gekregen, vul dan
onderstaande strook in en lever deze in tijdens het koffie uurtje in De
Baselaer.



Ik ben nieuw in de wijk.
Naam nieuwe wijkbewoner:
Adres:
e-mailadres:
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Ik heb nieuwe buren.

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 eind
mei 2020 uit.
Mail het naar
redactie@de-ring.org.
Deadline is 1 mei

