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Kalender

Werkgroep 55+ organiseert....

Wekelijks

De werkgroep 55+ organiseert een lente middag!
Op woensdag 6 april van 14.00 tot 16.30 uur in de Baselaer.

Darten | De Baselaer
Iedere dinsdag 19:30 uur

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

April
06
16

Lente middag | Werkgroep 55+
14:00 - 16:30 uur
Repair Café | De Baselaer
11:00 - 13:00 uur

Het wordt een gezellige middag met muziek, lekkers en …….
’n “bloemetje”
Kaartverkoop donderdag 31 maart van 14.00 tot 15.00 uur in
de Baselaer. Een kaartje kost €3,50.
We hopen tot dan,
Joke en Trees

Mei
21

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

Juni
18

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

Uitleendepot

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

Bezoek de website
www.de-ring.org

Voor activiteiten van wijkbewoners hebben wij in onze wijk
een uitleendepot, hier kun je spullen lenen zoals partytenten,
statafels, biertafels, diverse kinderspellen en nog veel meer.
Ook is het mogelijk om daarbij onze nieuwe aanhanger te
lenen. Aan het lenen zijn geen kosten verbonden, wel vragen
we een borg bij het lenen van de spullen.
Voor meer informatie kijk op www.de-ring.org

Mail de redactie
redactie@de-ring.org

Mail Wijkorganisatie De Ring
info@de-ring.org

Eindejaarsactie
een succes

Lichtjes en verbinding in de buurt

In de laatste nieuwsbrief
hebben we een oproep
gedaan om een
wijkbewoner op te geven
die wel een leuk presentje
kon gebruiken. Ook dit
jaar hebben we weer
een hoop wijkbewoners
kunnen verrassen.
Doordat de ontvangers
niet wisten door wie ze
waren opgegeven was het
voor veel bewoners een
echte verrassing.

Wie deze winter door de Boomkampstraat
of het van Kinschotplein is gelopen heeft
ze ongetwijfeld gezien, de prachtige
lichtbollen.
Een club enthousiaste wijkbewoners heeft
gezorgd dat houders in de muren werden
geboord. Vooral bewoners die zelf niet
in staat waren om de boel te bevestigen,
waren erg blij met deze aanpak. Er zijn
vlaggenstokken gekocht en de laatste
bollen die bij de Intratuin nog te krijgen
waren zijn besteld.
Het resultaat mocht er zijn!

Bedankt aan onze
sponsoren die deze
eindejaarsactie mede
mogelijk hebben gemaakt!
Contourdetwern, Slagerij
van der Pas, Jumbo Bart
van Peltplein, Bloemhandel
‘t Laar, DA drogist Bart van
Peltplein, Plus IJselstein
en Coop Besterdring.

van Kinschotplein en Boomkampstraat

Het is niet alleen een schitterend gezicht,
maar de buurt is weer helemaal ‘tot leven
gekomen’. “Superleuk om iedereen te
spreken. Iedereen was blij met het initiatief;
ze wilden graag wat meer mensen leren
kennen nadat ze hierheen verhuisd waren,
maar hadden eigenlijk geen idee wie er in
hun straat woonden. Ze wisten niet goed
hoe op mensen af te stappen of zijn de taal
bijvoorbeeld wat minder machtig.”
Het samen monteren van de houders
leidde uiteindelijk tot het idee om samen
een kop koffie of chocomel op het plein te
gaan drinken. Een initiatief waar iedereen
enorm enthousiast over is en wat zeker een
vervolg gaat krijgen.
Zo zie je maar weer wat kerstverlichting los
kan maken in een buurt!
De verlichting is gekocht met behulp van
het ‘verrijk je wijk’ budget. Wil jij ook iets
leuks organiseren bij jou in de straat? Stuur
dan een mail naar info@de-ring.org onder
vermelding van verrijk je wijk.

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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Activiteiten Sint Pieterspark
Ook dit jaar proberen we weer een aantal activiteiten in en
rondom het Sint Pieterspark te organiseren. Uiteraard is alles
afhankelijk van het mooie weer.
Stoepkrijten
Jong en oud kunnen op zondagmiddag 26 juni hun mooiste
krijttekening in het Sint Pieterspark gaan maken. Iedere
deelnemer krijgt een pakje stoepkrijt en tijdens de uitvoering een
versnapering en drankje.
Voetbaltoernooi
Op zondag 11 september plannen we de volgende editie van het
voetbaltoernooi. Hadden we eerste jaar negen teams, vorig jaar
waren dit er al 15! Voor alle deelnemers is er een versnapering
met een (sport)drankje en medaille. Voor de winnaars zijn er
weer bekers te vergeven.
Groeseindse rommel
Een datum hebben we nog niet, maar ergens in oktober proberen
we aan de Groeseindse rommel(markt) weer een vervolg te
geven. Er kan dus al begonnen worden met het verzamelen van
verkoop-waar.
Halloween
Hoewel het vorig jaar erg hard regende, hield dit de kinderen (en
hun ouders) niet tegen langs de deuren te gaan. Dit jaar gaan we
hier nog iets leuks aan toevoegen, we willen proberen om zelf
pompoenen te gaan kweken en deze in oktober te bewerken.
We willen hiervoor aan de deelnemers een zakje met
pompoenzaad, een kweekpotje en potgrond geven. Het idee
is dat we in oktober een ‘volwassen’ pompoen hebben die we
kunnen bewerken en voorzien van een lichtje. Mocht het zelf
kweken niet lukken, dan hebben we hebben we nog wel wat
pompoenen achter de hand. Prognose: uitdelen begin mei,
bewerken 29 oktober, uitvoering 31 oktober.
Kerstverlichting
De wijk was deze kerstperiode weer mooi verlicht door zeventig
nieuwe kerstlichtjes. Komend jaar hopen we op 50 tot 75
nieuwe deelnemers, zodat we misschien wel 400 woningen met
verlichting hebben. Begin november gaan we weer flyeren en kort
daarna de verlichting bestellen.
Uiteraard besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de
verschillende activiteiten, maar houd hiervoor ook de website en
facebookpagina van Wijkorganisatie De Ring in de gaten.
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Kerstlichtjes-initiatief een groot succes
Sint Pieterspark

De winter is misschien niet voor iedereen het prettigste seizoen, met kou en vorst. Maar afgelopen
winter was wellicht wel het warmste seizoen als het gaat om sfeer in de wijk. Alweer voor het derde
jaar ging de kerstverlichtingsactie met ondersteuning van wijkorganisatie De Ring, van start. Dit jaar
werden er bijna 500 flyers uitgedeeld om de actie bekend te maken onder buurtgenoten.
Het eerste jaar werd alleen het park betrokken, omdat nog niet duidelijk was hoeveel interesse
er zou zijn voor het initiatief. Ieder opvolgend jaar komen er weer een aantal straten bij. Met als
resultaat dat tot nu toe zo’n 260 huizen en appartementen onze wijk “verlichten”. Het initiatief slaat
inmiddels zo goed aan, dat zelfs een paar andere wijken bij ons aanbelden om hen mee te helpen
dit ook in hun wijk op te zetten. En wie het ophangen zelf niet kon, werd meegeholpen. Kerstmis
brengt de mensen bijeen.

Betaald parkeren

Invoering per 1 juni 2022
De Gemeente Tilburg gaat verder met het plan om van het hele gebied
binnen de Ringbaan een betaald parkeer-zone te maken. Als één van de
laatste delen zijn nu wijken Groeseind-Hoefstraat, en Loven-Besterd aan
de beurt. Let op: in plaats van eerdere berichtgeving, zal dit niet per
1 mei, maar per 1 juni ingevoerd worden.
Na het invoeren van het betaald parkeren op 1 november 2021 in
de naastgelegen wijk Goirke, zijn er bij de gemeente veel klachten
binnengekomen over de toegenomen parkeeroverlast in onze wijk. Om
tegemoet te komen aan de klachten heeft de gemeente besloten dat,
adressen die net langs de afscheiding met de wijk Goirke liggen, per
1 april 2022 een parkeervergunning aan kunnen vragen waarmee zij
kunnen parkeren in het betaald parkeren gebied. De bewoners van deze
adressen hebben in de week van 14 maart een brief van de gemeente
ontvangen.
Meer informatie over de invoering van het betaald parkeren
lees je op de website van de gemeente Tilburg: www.tilburg.nl.
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