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Onze wijk wordt steeds groener. Zo las je in deze nieuwsbrief over het succesvolle initiatief van 
het Groesenpark, een park voor en door de buurt op gemeentegrond. Maar ook zie je hier en 
daar een geveltuintje verschijnen. En heb je de mooie lantaarn-plantenbakken al gespot? Meer 
groen draagt bij aan een verbetering van het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert 
luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Dit 
klinkt natuurlijk heel mooi, maar meer groen oogt natuurlijk ook gewoon een stuk gezelliger. Dus 
wil jij ook bijdragen aan meer groen in jouw straat? Dan kun je een beroep doen op ‘Verrijk je Wijk’. 
Wijkorganisatie De Ring beschikt over een budget waarmee bewoners hun wijk leefbaar kunnen 
maken. Heb je wel en goed idee, maar weet je eigenlijk niet zo goed hoe je dit voor elkaar moet 
krijgen? Ook daar kan de wijkorganisatie je bij helpen. 
Kijk voor meer informatie op www.de-ring.org of stuur een mail naar info@de-ring.org.

Meer groen in jouw straat en wijk?
Verrijk je wijk

Kent u.... ?
Foto uit het archief

Wijkorganisatie De Ring is op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Als bestuurslid zet je je samen met je 
medebestuursleden in voor de wijk Groeseind-Hoefstraat. 
Je hebt binnen het team één of meerdere taken, waarbij we 
natuurlijk kijken of we deze kunnen laten aansluiten bij jouw 
kwaliteiten.
We verwachten dat je ongeveer 2 uur per week kwijt bent 
aan jouw taken als bestuurslid. Daarnaast komen we één 
keer per maand (op maandagavond) samen voor een 
bestuursvergadering.
Wil je meer weten over het bestuur van wijkorganisatie De 
Ring? Neem dan een kijkje op onze website. Heb je een 
specifieke vraag? Stuur dan een e-mail naar info@de-ring.org

Ben jij die enthousiaste wijkbewoner die samen met ons een 
betekenis- volle bijdrage wil leveren aan onze wijk? Stuur dan 
een e-mail voor 8 augustus a.s. naar info@de-ring.org

Bestuurslid gezocht

In deze uitgave zijn stockfoto’s gebruikt van www.freepik.com en Canva-Pro

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

Zomer-BBQ of buurtborrel? 

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

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.

September
03 Buurt-Zomerborrel | Rosmolen 

Save-the-date (uitnodiging volgt)

06 Kaartverkoop | Werkgroep 55+ 
 10:30 - 11:00 uur 

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

23 Soet & Vermaeck | Werkgroep 55+ 
14:00 - 16:00 uur

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

Het wijkbestuur ontving onlangs een paar 
originele foto’s uit de jaren ‘70 en ‘80 gemaakt 
in onze wijk. Hiernaast zie je er één. Deze foto 
is gemaakt in 1984, maar eigenlijk is dit ook 
alles wat we hier van weten. 

Ben of ken jij één van de personen op de 
afbeelding? Of weet je meer over het verhaal 
achter de foto? Laat ons dit dan weten op 
redactie@de-ring.org. In een volgende editie 
kunnen we je dan misschien meer vertellen. 
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Per 1 juni is in het grootste 
deel van onze wijk betaald 
parkeren ingevoerd. Op een 
klein gebied na zijn nu alle 
straten binnen de Ringbaan 
in onze wijk betaald parkeren. 
Wij als wijkorganisatie zijn 
erg benieuwd naar de eerste 
ervaringen met het betaald 
parkeren. Wij horen graag 
wat de ervaringen zijn voor de 
personen die binnen het betaald 
parkeren gebied wonen, maar 
juist ook wat de ervaringen zijn 
van de personen die binnen het 
onbetaalde gebied wonen. 

Je mag dit met ons delen via 
info@de-ring.org

Betaald Parkeren
Per 1 juni

Onze eerste activiteit is weer goed bezocht en was een succes.
Er zijn mooie bloemstukjes gemaakt in kopjes en de kinderen 
hebben aan alle bezoekers chocolade eitjes uitgedeeld.
 

De volgende activiteit is ook al bekend 
Op 23 september van 14.00 tot 16.00 uur gaan we naar SOET & 
VERMAECK, waar we verwend worden met koffie, een drankje en 
kermis versnaperingen.
Het kermis Museum SOET & VERMAECK vindt u aan de Beerten 
17A in Hilvarenbeek. Om de kosten te drukken vragen we u om 
met eigen vervoer te komen.
Lukt dit echt niet laat het ons dan weten, dan gaan wij proberen 
dit op te lossen.

De kaartverkoop is in de Baselaer op dinsdag 6 september van 
10.30 tot 11.00 uur en donderdag 8 september van 13.00 
tot 14.00 uur. Een kaartje kost €10,00.
 
We hopen weer op een goede opkomst om samen een gezellige 
middag te hebben.
 
Tot dan, Joke en Trees
Tel. 06 33794132

Eerste activiteit van 2022 een succes!
Werkgroep 55+

Aan het begin van de Hoefstraat heeft jaren een braakliggend 
terrein gelegen.
Dankzij de inzet van Dorien Zonneveld en andere buurtbewoners 
is dit terrein omgetoverd in een gezellig lokaal parkje.
Helaas heeft Dorien besloten om te gaan verhuizen en is er 
gezocht naar nieuwe beheerders, die de zorg voor dit park op zich 
willen nemen.
En deze zijn inmiddels gevonden: Frans, Ad en Maaike, drie 
vrijwilligers, zullen samen het beheer op zich gaan nemen.

Het parkje is vrij toegankelijk, voorzien van een speeltunnel een 
vijvertje en een moestuin en diverse bankjes op heerlijk uit te 
rusten.

Via dit artikel willen we Dorien bedanken voor haar inzet en veel  
succes wensen met haar plannen in de toekomst.
En Frans, Ad en Maaike veel succes wensen met het beheer van 
deze unieke locatie in de wijk.

Het Groesenpark

Buurt-Zomerborrel 
Rosmolen 

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

Beste buren, 
Elk jaar vieren we samen de 
zomer tijdens de zomereditie van 
de buurtborrel!
Zet de datum alvast in je agenda: 
Zaterdag 3 september a.s. 
Locatie: Speelveld Commelinplein

De uitnodiging volgt nog! 
Houd de Facebookpagina van 
werkgroep Rosmolen in de gaten 
voor actuele informatie en/of 
wijzigingen vanwege eventuele 
corona maatregelen.
Wij hopen je op zaterdag 3 sep-
tember te mogen begroeten!

Werkgroep Rosmolen

Het is bijna 3 jaar geleden dat Goitom en Senait Zeray, de 
Stichting Mossob zijn begonnen. Met deze stichting helpen zij 
Eritreeërs die gevlucht zijn uit hun land om hier een nieuw leven 
op te bouwen. Mossob biedt een ontmoetings-plek die hen 
helpt hier goed in te burgeren. Daarvoor werken zij samen met 
Vluchtelingenwerk en ContourdeTwern.
 
Mossob is al open vanaf eind 2020. Maar door Corona was de 
start moeilijk. In maart van dit jaar is de ontmoetingsruimte dan 
ook pas officieel geopend door wethouder Esmah Lahlah.

Mossob is nu vooral voor veel jonge Eritreeërs een fijne plek 
waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Maar hopelijk weten ook 
buurtbewoners Mossob te vinden voor een praatje of zomaar 
een kopje koffie. Mossob is er voor iedereen.

Mossob in de Hoefstraat
Een ontmoetingsruimte voor iedereen
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