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Ook de inwoners van onze mooie wijk worden geraakt door de energiecrisis. Wist u dat er in de 
Gemeente Tilburg voor de inwoners met de laagste inkomens, 2 regelingen zijn waar je mogelijk 
gebruik van kunt maken? 

De eerste is de eenmalige energietoeslag van €1300,-. Die wordt toegekend aan inwoners met een 
(gezamenlijk) netto-inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Let op; tot voor kort was dit 120% 
van de bijstandsnorm. Om hier voor in aanmerking te komen gelden er een aantal spelregels. Zo 
telt spaargeld niet mee, zorg- en huurtoeslag tellen niet mee, partneralimentatie weer wel. Alle 
spelregels kunt u vinden op: 
www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/energietoeslag/
Vindt u deze spelregels verwarrend en weet u niet hoe u dit inkomen moet berekenen of weet 
u niet hoe u dit aan kunt vragen? Neem dan contact op met onderstaande medewerkers van 
ContourdeTwern, zij helpen u graag!

Als tweede bestaat er in Tilburg de TOF-regeling, het Tilburgs Ondersteuningsfonds. Heeft u na het 
berekenen van uw (gezamenlijk) inkomen geen recht op de energietoeslag, maar zit u wel ernstig 
in de problemen door de energierekening? Misschien kunt u dan een vergoeding krijgen via het 
Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF). Dit fonds biedt maatwerk voor huishoudens die in nood 
komen door de hogere energierekening. Anders dan de vorige regeling, kunt u deze vergoeding niet 
zelf aanvragen, dit kan alléén via de medewerkers van ContourdeTwern. Zij begeleiden u hier graag 
in. Meer informatie kunt u vinden op: www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/

Heeft u vragen, heeft u hulp nodig? Komt u er niet uit via de website van de Gemeente Tilburg of 
van ContourdeTwern, neem dan gerust contact op met Colinda of Paul, zij helpen u graag verder. 
Wijkcentrum De Baselaer: Colinda van Domburg bereikbaar op 06-51 99 19 52
Wijkcentrum MFA de Poorten: Paul van Sambeek bereikbaar op 06-57 68 02 03

Hulp bij problemen door de energiecrisis

Vind je het leuk om je bezig te houden met de laatste 
ontwikkelingen binnen de wijk? Houd je van schrijven, teksten 
bewerken en dit alles combineren tot een leuke nieuwsbrief? 
Dan hebben wij de uitdaging voor jou! 
Door verhuizing vertrekt de huidige redacteur van deze 
nieuwsbrief. Als redacteur verzorg je minimaal 4x per jaar 
(in overleg met het bestuur) de nieuwsbrief. Je kunt de tijd 
die je hier in steekt zelf indelen. Op dit moment wordt de 
nieuwsbrief opgemaakt met Indesign, maar ben jij een ster 
in bijvoorbeeld MS Word of Canva dan is dit natuurlijk ook 
mogelijk. Wil je meer weten over de werkzaamheden? Stuur 
dan een e-mail naar redactie@de-ring.org
Meteen reageren? Stuur dan een e-mail voor 7 november a.s. 
naar info@de-ring.org

Redacteur gezocht

In deze uitgave zijn stockfoto’s gebruikt van www.freepik.com en www.pexels.com

Helaas ging ons uitstapje naar Soet en Vermaeck niet door 
omdat er weinig belangstelling voor was. Maar op naar de 
volgende activiteit:
De kerstmiddag waar u hopelijk wel enthousiast voor bent.
Op 21 december van 14.00u tot 18.00u organiseren we weer 
een gezellige middag met koffie en banket, een drankje, 
muziek en natuurlijk een heerlijk buffet.
De kaartverkoop is 2 december van 10.00u tot 11.00u en 
8 december van 13.00u tot 14.00u bij De Baselaer. 
De kosten zijn €10.00
We hopen op een gezellige opkomst en een fijne middag.
Fijne herfst en op naar de kerst.

Tot dan, Joke en Trees

Kerstmiddag op 21 december
Werkgroep 55+

Kalender

Wekelijks
 Darten | De Baselaer
 Iedere dinsdag 19:30 uur 

 Koffie-uurtje | Tuin Pastorie-
Hoefstraat

            Iedere woensdag 10:00 - 11:00 uur

Maandelijks
 Repair Café | De Baselaer 
            Iedere 3e zaterdag van de maand   
            10:00 - 11:00 uur
Let op: In de vakantieperiode kan het zijn 
dat een activiteit niet door gaat. Informeer 
hiernaar bij de betreffende activiteit.

November
23 Sinterklaasfeest | De Levensbouw 

Melis Stokestraat 40
 14:00 - 17:00 uur 

December
02 Kaartverkoop | Werkgroep 55+ 
 10:00 - 11:00 uur 

08 Kaartverkoop | Werkgroep 55+ 
13:00 - 14:00 uur

21 Kerstmiddag | Werkgroep 55+ 
14:00 - 18:00 uur

Jouw activiteit op de kalender? 
Stuur een berichtje met meer info naar
redactie@de-ring.org

Kent u.... ?
Foto uit het archief

In de vorige editie plaatsten we deze foto met de vraag 
of iemand ons wat meer kon vertellen over de mensen 
en activiteit op de foto. We hebben twee leuke reacties 
mogen ontvangen, waaronder die van het meisje achter 
de sjoelbak! 

“Het meisje achter de sjoelbak, met blauw rood jasje 
ben ik, Sabrina van de Langerijt-Visschers, geboren in 
1979. Mijn moeder Kitty Visschers staat erbij en mijn 
zusje met rood krullend haar Priscilla Zegers Visschers, 
geboren in 1981. Wij woonde vroeger op de hoek van 
Professor Kernkampstraat en Robert Fruinstraat op 

nummer 18. Daar tegenover was vroeger een pleintje met bomen/groenstrook tussen de Ringbaan 
en het pleintje. Op dat pleintje is deze foto genomen. De rest van het verhaal kunnen mijn ouders 
niet meer vertellen en ik ook niet. Ik weet wel dat er veel vriendjes waren en we altijd buiten aan het 
spelen waren.” 
Ook ontvingen we een reactie waarin de moeder van Sabrina werd herkend; 
“Haar meisjesnaam is Kitty van loon. (Dochter van Cor van Loon die in die tijd eigenaar was van 
Cafe Pas Buiten)” 

Bedankt voor deze leuke reacties! In een volgende editie weer een nieuwe foto uit het archief!
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Het is al weer even geleden. 
Maar net voor de zomer 
hebben bijna 40 kinderen en 
ouders, voor alweer de vijfde 
keer, het wandelpad in het Sint 
Pieterspark versierd met mooie 
tekeningen. 
Dit jaar waren minder unicorns 
en meer abstracte tekeningen, 
die op glas-in-lood leken. 
Een ouder voorzag het 
wandelpad van een heuse 
3D-tekening van een vijver met 
kikker. 
Door een bijdrage via Verrijk 
je Wijk en een donatie van de 
Jumbo, konden alle kinderen 
(aangemeld en nog later 
aangesloten) aan de slag met 
eigen stoepkrijt, onder het genot  
van een snoepje, een drankje en 
een echte medaille. 

Stoepkrijtdag
St. Pieterspark

De herfst en de winter komen eraan. Naast regen, wind en kou 
brengt het ook vaak gezelligheid met zich mee. ’s Avonds wat 
eerder bij de tv en een kaarsje aan. Toch zijn er mensen die deze 
periode echt niet fijn vinden, ze voelen zich vaker eenzaam. 
Samen kunnen we hier iets aan doen. Kijk eens om u heen en 
vraag de buurvrouw of de nieuwe bewoners hoe het met hen 
gaat. Een klein gebaar doet vaak al wonderen. 

Voelt u zich eenzaam, maar weet u niet goed wat u hieraan kan 
doen? Neem dan gerust contact op met Colinda of Paul van 
ContourdeTwern, zij denken graag met u mee! Zo worden er 
diverse activiteiten in wijkcentra de Baselaer en MFA de Poorten 
georganiseerd. Misschien zit hier wel iets leuks bij voor u?

Wijkcentrum De Baselaer: Colinda van Domburg 06-51 99 19 52
Wijkcentrum MFA de Poorten: Paul van Sambeek 06-57 68 02 03

Eenzaam?

Op 13 augustus is er een grote brand geweest op het terrein 
waar ons uitleendepot staat. Dit betekent dat wij op dit moment 
niet bij het uitleendepot kunnen en dat het niet mogelijk is om 
gebruik te maken van de materialen die wij als wijkorganisatie 
(gratis) uitlenen.
We zijn druk bezig om het depot te verplaatsten naar een 
andere locatie. Hiervoor moet een hoop geregeld worden en we 
verwachten dat ons uitleendepot tot minstens half november 
gesloten is. Voor verdere vragen over het uitleendepot kan 
contact opgenomen worden met uitleenservice@de-ring.org.
Als het uitleendepot weer open is, zullen wij dit natuurlijk 
communiceren via onze Facebookpagina en www.de-ring.org.

Uitleendepot tijdelijk gesloten

Kopij
Heb jij groot nieuws dat je met 
de wijk wil delen? 
Laat het ons dan weten!  Mail 
het naar redactie@de-ring.org

Alsof het zo heeft moeten zijn; twee weken van regen 
en kou, maar op de zondag van het voetbaltoernooi een 
stralende, droge dag. 

Zoals elk jaar werd er met veel enthousiasme gevoetbald 
om de grote beker te kunnen winnen. De zes deelnemende 
teams speelden ieder vijf wedstrijden. Gelukkig hadden 
de meeste teams wisselspelers en kon er tussen de 
wedstrijden door wat rust worden gepakt. Want het was 
een inspannende dag voor een aantal kinderen. 
De droogte van de zomer had het speelveld geen goed 
gedaan, daarnaast hadden vogels hele stukken gras 
losgetrokken op zoek naar voedsel. Maar dat alles heeft de 
pret niet kunnen drukken. 

We kijken terug op wederom een geslaagde en gezellige 
voetbalmiddag. Met dank aan de een bijdrage via Verrijk je 
Wijk, voor een beker, een natje en een droogje.

Voetbaltoernooi in het St. Pieterspark

Ook dit jaar doen we weer iets extra’s 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.

Kent u iemand die dit jaar wel een cadeautje verdient? Laat het 
ons dan weten! 
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.

U kunt iemand voordragen door een mail te sturen naar 
info@de-ring.org of gewoon een briefje naar 
Wijkorganisatie De Ring, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg.
Aanmelden kan t/m 25 november aanstaande.

Kerstactie
Wie verdient een leuke kerstattentie?

Op woensdag 23 november van 14.00u tot 17.00u komt Sinterklaas op 
bezoek bij de Levensbouw aan de Melis stokestraat 40 (rechts naast 
de speeltuin).

De Sint komt voor kinderen tot 9 jaar, onder begeleiding van een 
ouder. (Zonder ouder helaas geen toegang.) Per gezin kan er 1 ouder 
aanwezig zijn i.v.m de ruimte. 

We vragen een eigen bijdrage van 1 euro per kind. Vul het 
onderstaande strookje in. Doe dit samen met de 1 euro in een envelop 
(graag dichtplakken). Je kunt de envelop in de brievenbus doen van 
Schotelplein 6. (Mocht je geen financiële middelen hebben, dan mag je 
dit aangeven op het strookje.)
VOL is VOL er is ruimte voor maximaal 75 kinderen.

Tot dan!  Iboyca en Clareen  
06-15 66 17 89/06-11 79 02 96   e-mail : d.j.i.m@live.nl

    Aanmelding Sinterklaasfeest

    Voor en achternaam kind

    Jongen/meisje

    Leeftijd                    groep

    Telefoonnummer ouder

Sinterklaasfeest!

Verrijk je Wijk
De afgelopen maanden hebben 
veel wijkbewoners gebruik 
gemaakt van Verrijk je wijk. 
Zo zijn er buurtborrels en 
barbecues georganiseerd. En 
zijn er verschillende aanvragen 
voor meer groen in wijk. Mocht 
je ook iets leuks willen doen wat 
bijdraagt aan een fijne, gezellige 
of groene wijk, dien je Verrijk je 
wijk dan in via info@de-ring.org 
een toelichting op het plan (wie, 
wat en waar) met een overzicht 
van de verwachtte kosten is 
voldoende.
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en activiteit op de foto. We hebben twee leuke reacties 
mogen ontvangen, waaronder die van het meisje achter 
de sjoelbak! 

“Het meisje achter de sjoelbak, met blauw rood jasje 
ben ik, Sabrina van de Langerijt-Visschers, geboren in 
1979. Mijn moeder Kitty Visschers staat erbij en mijn 
zusje met rood krullend haar Priscilla Zegers Visschers, 
geboren in 1981. Wij woonde vroeger op de hoek van 
Professor Kernkampstraat en Robert Fruinstraat op 

nummer 18. Daar tegenover was vroeger een pleintje met bomen/groenstrook tussen de Ringbaan 
en het pleintje. Op dat pleintje is deze foto genomen. De rest van het verhaal kunnen mijn ouders 
niet meer vertellen en ik ook niet. Ik weet wel dat er veel vriendjes waren en we altijd buiten aan het 
spelen waren.” 
Ook ontvingen we een reactie waarin de moeder van Sabrina werd herkend; 
“Haar meisjesnaam is Kitty van loon. (Dochter van Cor van Loon die in die tijd eigenaar was van 
Cafe Pas Buiten)” 

Bedankt voor deze leuke reacties! In een volgende editie weer een nieuwe foto uit het archief!


