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Zet jouw wijkgenoot in het zonnetje!
Eindejaarsactie

Graag willen we net als vorig jaar nog iets extra’s
doen voor onze wijk en onze wijkbewoners. Voor
onze kwetsbare wijkbewoners, die af en toe eens
een steuntje in de rug nodig hebben, maar ook
die wijkbewoners die actief zijn binnen onze wijk
om het leven van anderen plezieriger te maken.
De mantelzorgers, hulpvaardige buurman of
-vrouw, degene die af en toe door de wijk lopen om
zwerfafval op te ruimen en nog vele anderen.

U kunt iemand voordragen door een mail te sturen
naar info@de-ring.org of gewoon een briefje naar
Wijkorganisatie De Ring, per adres Hoefstraat 175,
5014 NK Tilburg.

Kent u iemand die dit jaar wel een cadeautje
verdient? Laat het ons dan weten! Wij proberen voor
die persoon of personen een presentje te regelen,
omdat we trots en blij zijn dat ze in onze wijk wonen
en onze wijk en haar bewoners een beetje mooier
maken!

Nog op de valreep van 2021 brengen we deze
verkorte editie van de nieuwsbrief uit. We wensen
iedereen fijne dagen en een goede gezondheid
toe. En we hopen op een nieuw jaar vol met leuke
bewonersinitiatieven en waardevolle ontmoetingen
hier in de wijk.

Aanmelden kan t/m 15 december aanstaande.

Verkorte editie

Vorig jaar hebben we 100 wijkbewoners kunnen
verrassen met een presentje. En ook dit jaar hopen
we weer zoveel attenties te mogen uitdelen. Dus
nomineer iemand in jouw omgeving voor een
presentje namens ons allemaal! Een kleine motivatie
van enkele zinnen bij de aanmelding maakt het voor
ons mogelijk om het net iets persoonlijker te maken!
De cadeautjes zullen anoniem worden bezorgd
namens de wijkorganisatie. Het wordt dus een echte
verrassing voor de ontvangende persoon.
Bezoek de website
www.de-ring.org

Mail de redactie
redactie@de-ring.org

Mail Wijkorganisatie De Ring
info@de-ring.org

Groeseindse rommel
Een groot succes!

Twee jaar moesten de bewoners van Groeseind
wachten om hun overbodige spullen voor
de voordeur te kunnen stallen én te kunnen
verkopen. Bewoners spraken elkaar op straat aan
of iemand wist of het dit jaar wel door kon gaan.
We hadden geluk; het aantal coronabesmettingen
was erg gedaald en de beperkende maatregelen
werden teruggedraaid. De Groesindse rommel
kon voor sommigen ook niet langer worden
uitgesteld, hun zolders puilde inmiddels uit.
De vrijwilligers kwamen bij elkaar en gingen aan
de slag. Het evenement aanmelden, flyers maken,
printen en vervolgens bij 500 adressen in de
brievenbus stoppen. De “Groeseindse Rommel”
kon op 17 oktober van start. Het resultaat mocht
er zijn met volop aanbod, veel bezoekers en het
geluk van een droge dag.
We hopen natuurlijk dat we ook volgend jaar weer
een Groeseindse Rommel kunnen organiseren,
misschien zelfs met een lekker zonnetje erbij.

Kerstdiner

Repair Café

Werkgroep 55+
In deze onzekere tijd kunnen wij,
werkgroep 55+, nog niet met
zekerheid zeggen of het kerstdiner
op 22 december door kan en mag
gaan. Voorlopig laten we de datum
staan en kunt u op 7 december bij
De Baselaer tussen 15.00 uur en
16.00 uur hiervoor kaarten kopen.
Mocht het niet doorgaan dan
vragen we u toch even te komen,
zodat we u naam en adres kunnen
noteren voor een aardigheidje.
Tot de 7e,
Joke en Trees

In december is er geen
Repair Café. In het nieuwe
jaar is er weer elke derde
zaterdag van de maand een
Repair Café in De Baselaer.
We zien jullie graag weer op
15 januari.

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

