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Kalender
Wekelijks

Darten | De Baselaer
Iedere dinsdag 19:30 uur

Koffie-uurtje | Mandala
Iedere woensdag 10:00 - 11:00 uur

Oktober
16
17

Repair Café | De Baselaer
11:00 - 13:00 uur
Groeseindse Rommel | Sint
Pieterspark
10:00 - 15:00 uur
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2021

Jaargang 10 | nr.39

Groeseindse rommel
Terug van weggeweest

Een bewonersinitiatief dat voor de COVID pandemie bijna een
traditie was, is na twee jaar gelukkig terug van weggeweest.
Op zondag 17 Oktober 2021 van 10:00 tot 15:00 uur is er aan
het Sint Pieterspark en in de straten rondom het park weer
Groeseindse rommel. Een grote rommelmarkt door de wijk,
waarbij bewoners voor hun eigen deur spullen verkopen die nog
een tweede kans verdienen. Gegarandeerd een leuke sfeer, fijne
ontmoetingen en interessante koopjes. De bewoners van
Groeseind kijken uit naar uw komst!

November
20

Repair Café | De Baselaer
11:00 - 13:00 uur

December
22

Kerstmiddag 55+ | De Baselaer
15:00 - 19:00 uur

Darten in De Baselaer

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

Bezoek de website
www.de-ring.org

Al enige tijd bestaat er een klein informeel Dartclubje in De
Baselaer, lichtelijk ondersteund door de wijkorganisatie De Ring.
Uitbreiding met enkele nieuwe liefhebbers zou welkom zijn.
Elke dinsdagavond vanaf 19:30 uur kun je er binnenlopen om je
kunsten op dartgebied te vertonen. Er worden geen top-prestaties verwacht, maar dat mag natuurlijk wel! Een prettige avond
is belangrijker dan 180-ers! Heb je belangstelling... kom gerust
eens langs!

Mail de redactie
redactie@de-ring.org

Mail Wijkorganisatie De Ring
info@de-ring.org

Help! Train(st)er
gezocht
Dames Gymclub

Voor het eerst in 52 jaar zitten de dames van de Dames
Gymclub uit de Hoefstraat
noodgedwongen thuis. Er is
geen train(st)er meer!
Ben of ken jij iemand die
een gezellige groep dames
(ongeveer 18 personen) in
de leeftijd van 60 tot zo’n 85
jaar kan begeleiden?
Het gaat om een uurtje lekker samen bewegen op de
maandagavond.
Een ruimte in De Baselaer en
alle materialen zijn voor handen. Nu zoeken we alleen
nog een enthousiaste
train(st)er! (Begintijd en
vergoeding in overleg.)
Heb je interesse of wil je
meer informatie?
Neem dan contact op met
Marij - 013-5420386
of op 06-19877062

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!
Mail het naar 			
redactie@de-ring.org
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Repair Café De Baselaer
Na anderhalf jaar is in september
het Repair Café weer opgestart.
Het liep bij deze eerste keer nog
geen storm. Het besluit om weer
te starten kon pas laat genomen
worden er was dus weinig tijd voor
reclame, maar enkele wijkbewoners wisten De Baselaer toch te
vinden met hun kapotte spullen.

ten, speelgoed, kleding, enzovoort.
In onze “hamburger” (een spaarpot) kun je een vrijwillige bijdrage
stoppen om de kosten te dekken.
We hebben ook een ‘weggeeftafel’.
Hierop kun je overbodige, maar
nog bruikbare, spullen kwijt. Als er
iets bij ligt wat je nog kunt gebruiken, kun je dat meenemen.

Dit jaar zijn er nog 2 Repair Cafés
op 16 oktober (daarvoor komt deze
krant misschien net te laat), maar
noteer 20 november alvast in je
agenda.
In december is er geen Repair Café,
maar ook volgend jaar kun je weer
elke 3de zaterdag van de maand
van 11:00 – 13:00 uur terecht.

Heb je iets te repareren of weg te
geven; kom langs, de koffie staat
klaar!

In het Repair Café proberen we samen je spullen te repareren, denk
aan kleine huishoudelijke appara-

Stoepkrijten in het Sint Pieterspark
Het is al weer even geleden, maar
in juni kwamen voor de derde keer
een kleine veertig kinderen met
hun ouders naar het Sint Pieterspark, om daar hun mooiste stoepkrijttekening te maken. Sommigen
konden niet wachten tot 13:00 uur
en gingen al vroeg aan de slag.
Het mooie en gelukkig droge weer
maakte de tekenpret compleet.
Ook dit jaar zagen we veel unicorns, prachtige zonnen, hartjes en

ook veelkleurige tekeningen.
Het mooie tekenen werd beloond
met een drankje, een snoepzak en
een gouden medaille voor alle kinderen. Dit weer door een bijdrage
via Verrijk je wijk.
Helaas konden we niet erg lang
van de tekeningen genieten, een
heuse onweersbui spoelde in de
avond alles weer weg. Geen probleem, maken we volgend jaar
weer een nieuwe tekening.

Activiteit van de werkgroep 55+
Helaas hebben we het afgelopen anderhalf jaar niks kunnen organiseren.
Maar we gaan er weer voor en
organiseren de kerstmiddag.
Woensdag 22 december
van 15.00 tot 19.00 uur
Natuurlijk weer met koffie en banket, en een heerlijk buffet. De kaart
verkoop is dinsdag 7 dec. tussen
15.00 en 16.00 uur in de Baselaer.
De kosten zijn €8,00

Op donderdag 1 juli is het Huurteam Tilburg van start gegaan.
Het Huurteam staat klaar om
huurders bij te staan als er sprake
is van slecht verhuurderschap,
zoals te hoge huur of te hoge
servicekosten, onterechte bemiddelingskosten, illegale contractvormen, achterstallig onderhoud
of intimidatie/bedreiging. De hulp
van het huurteam is gratis. Het
huurteam wordt betaald door de
gemeente en start voorlopig voor
een proefperiode van 2 jaar.
Meer informatie op
www.huurteamtilburg.nl

We hebben er zin in en hopen weer
op een goede opkomst!
Joke en Trees

Voetbaltoernooi Sint Pieterspark
Voor het tweede jaar op rij organiseerden buurtbewoners een
voetbaltoernooi op het park. Waar
er vorig jaar negen teams meededen, deden er dit jaar vijftien teams
mee. Deze teams bestonden uit
alleen kinderen of kinderen met
ouders.
Om 12 uur begonnen de voorbereidingen zoals het uitzetten van de
velden, de hangtafels neerzetten
voor de schrijvers, vuilniszakken
ophangen en fruit en drinken neerzetten. Om 14 uur begonnen de
wedstrijden verdeeld over 3 poules
en velden. Het niveau varieerde
wat leuke, sportieve en soms ook
fanatieke wedstrijden opleverde.

Huurteam Tilburg

Voor sommige spelers was
het zelfs een eerste ‘kennismaking’ met een voetbal.
Ieder veld had vaste teams
waar een poulewinnaar uit
naar voren kwam. Deze
winnaars hebben samen gestreden voor de wisselbeker.
Uiteindelijk heeft team Willem
II gewonnen. Een bijdrage via
het wijkbestuur De Ring van
‘verrijk je wijk’, sponsoring van
Jumbo én een mooie zonnige
dag maakten er een geslaagde en leuke middag van. En
wie weet, volgend jaar misschien wel een toernooi met
twintig teams …

Verrijk je wijk
Wil je jouw straat opvrolijken met
bloembakken aan de lantaarnpalen, rond de kerst lichtjes aan
de gevels hangen, een gezellige
buurtborrel organiseren of heb
je een ander leuk idee waarmee
je de wijk gezelliger, socialer of
veiliger kunt maken?
Via Verrijk je wijk kun je een financiële bijdrage krijgen voor jouw
activiteit. Alle informatie rondom
‘Verrijk je wijk’ en hoe je jouw activiteit kunt aanmelden, vind je op:
www.de-ring.org
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Parkeersituatie Groeseind-Hoefstraat
Review panel

In juni ontvingen bewoners en ondernemers in
het gebied Groeseind-Hoefstraat een brief van de
gemeente over het samenstellen van een review
panel. Dit panel bespreekt met de gemeente de
parkeersituatie in de wijk; Is er voldoende parkeerruimte in de straat of is het er juist te druk en
ervaren mensen daar overlast van? Uit de groep
mensen die zich aangemeld hebben is panel
samengesteld uit bewoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen, waarbij rekening is
gehouden met een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de wijk. Ook wijkorganisatie De
Ring neemt deel aan het review panel. Als wijkorganisatie willen wij vanuit het belang van een
leefbare wijk een actieve inbreng hebben, wij ontvangen veel vragen van bezorgde bewoners. We
praten jullie graag bij over de stand van zaken.

Deze vragen worden besproken in het review
panel met als doel daar waar parkeeroverlast is
dit op te lossen met betaald parkeren, waar geen
overlast is daar blijft parkeren gratis en hoe gaan
we om met de grensstraten tussen betaald en
gratis parkeren?

Waar adviseert het review panel over?
Naast de straten waar de invoering van betaald
parkeren gewenst is, adviseert het review panel
ook over de werkingstijden van betaald parkeren.
Hierbij houden we rekening met wat er in de omgeving geldt, wat past bij de wijk en of het straks
voor bewoners en bezoekers op straat duidelijk
is. Daarnaast brengen wij specifieke situaties onder de aandacht bij de gemeente. Ook adviseert
het review panel of dat het maximum aantal uit
te geven parkeervergunningen per adres wellicht
Is er al een besluit genomen over het invoeren
moet worden beperkt (standaardregeling van de
van betaald parkeren?
gemeente is maximaal 3
Nee, er is nog geen besluit genomen. De gemeen- parkeervergunningen per adres).
te heeft in 2017 besloten om met review panels
in gesprek te gaan alvorens er een besluit wordt
Gaat betaald parkeren de overlast in mijn straat
genomen. Het review panel adviseert het colleoplossen?
ge op basis waarvan zij vervolgens een besluit
Niet overal is de parkeeroverlast hetzelfde, in
neemt. De verwachting is dat nog dit jaar het
sommige delen van wordt de overlast veroorproces met de review panels wordt afgerond. Het zaakt door uitwijkgedrag van bezoekers die
streven is dat het college rond de jaarwisseling
elders in
een besluit neemt. Indien besloten wordt voor de de stad moeten zijn en niet willen betalen voor
invoering van betaald parkeren, dan zal dit waar- parkeren, terwijl in andere delen van de wijk menschijnlijk vanaf 1 maart 2022 gaan gelden.
sen geen gebruik maken van bijvoorbeeld de
parkeermogelijkheden op binnenterreinen of
Waarom is er een review panel opgericht?
parkeergarages bij appartementsgebouwen. De
Aanleiding om het gesprek met een review panel ervaring is dat als er betaald parkeren geldt,
in Groeseind-Hoefstraat op te starten is dat delen dat bewoners beter gebruik gaan maken van de
van de wijk parkeerhinder ervaren. In andere deparkeervoorzieningen bij hun huis.
len van de wijk is er geen sprake van parkeeroverlast. Toch wordt er met een groter gebied gespro- Wanneer er meer nieuws is over dit onderwerp
ken. De reden is dat als in de ene straat betaald
zullen we dit uiteraard met jullie delen via deze
parkeren wordt ingevoerd je stil moet staan wat
nieuwsbrief of op onze website.
dat betekent voor de straten daar omheen. Gaan
mensen uitwijken naar straten waar parkeren gratis is? Is er voldoende parkeerruimte in die straat
om dat op te vangen? Willen we de situatie eerst
aankijken of is het verstandiger om meteen mee
te gaan in het gebied voor betaald parkeren?
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