
  
  
 
     Wijkkalender 

Elke dinsdag 15.00-17.00 u 

spreekuur IMW  
 

Dinsdag 13 juni 9.00-10.00 u 

Buurtregie 
 

Woensdag 14 juni 

Straatspeeldag rector 

Coppenserf 
 

Woensdag 14 juni 13.45 u 

Lenteconcert Muziekmarathon 

in De Baselaer. Gratis Entree. 
 

Woensdag 21 juni 20.00-22.00  

Werkgroep WijkSignaal 
 

Donderdag 22 juni 18.30 u  

Mandela eetcafé Parochiehuis 
 

Zondag 25 juni 14.00-17.00 u 

Vlaamse Kermis Parochietuin 
 

Maandag 26 juni 20.00-22.00 

Vergadering Wijkorganisatie 

De Ring 
 

Vrijdag 30 juni 19.30-21.30 u 

Zomerborrel Parochietuin 
 

Zaterdag 1 juli 11.00-13.00 u 

Repaircafé Baselaer 
 

Donderdag 6 juli 20.00-22.00 

Klankbordgroep 

Herstructurering 
 

Zaterdag 8 juli v.a. 13.00 u 

Schuimparty Disco The Blitzz 
 

Dinsdag 11 juli 9.00-10.00 u 

Buurtregie 
 

 
 

Zomersluiting 
De Baselaer 
17 juli t/m 21 juli na 17:30 uur 

gesloten 

24 juli t/m 4 augustus gesloten 

7 t/m 25 Augustus na 17:30 

uur gesloten 

 

Zomerborrel  
 

Wat goed dat u er bent! Dat zeggen wij graag tegen u en alle 

andere buurtbewoners, talenten en ondernemers uit onze fijne 

wijk. Voor de tweede keer organiseren we een gezellige 

zomerborrel voor wijkgenoten die elkaar een mooie zomer willen 

toewensen of gewoon nieuwe mensen willen ontmoeten.  

U bent van harte uitgenodigd op deze zonnige zomerborrel! 

Komt u gezellig glaasje meedrinken op vrijdag 30 juni tussen 19.30 

- 21.30 uur? Aanmelden kan via l.verspaandonk@de-ring.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vogelhotel officieel geopend  
De eerste boekingen moeten nog  

binnenkomen maar het vogelhotel 

in het St. Pieterspark is donderdag  

11 mei officieel geopend door wet- 

houder Mario Jacobs. Het hotel  

bestaat uit 222 vogelhuisjes, gemaakt  

door kinderen van groep 7 en 8 van 

basisschool de Cocon. Via kleine en  

grote gaten in de hotelkamers kunnen vele soorten vogels er hun 

onderdak vinden. Buurtbewoners maakten samen met 

stadsecoloog Mischa Cillessen en mensen van Ondernemend 

Groeseind een ontwerp voor in de oude kastanjeboom in het park. 

Het vogelhotel is mede tot stand gekomen door een bijdrage van 

de woningcorporaties WonenBreburg en Tiwos. 

Groeseind is onderdeel van een zogenoemde herstructurerings-

opgave in Tilburg. Er zijn veel oude woningen gesloopt en nieuwe 

woningen gebouwd. De wijk biedt inmiddels onderdak aan bijna 

500 gezinnen. Voor de sloop was de wijk Groeseind een vogelrijke 

buurt. Bij veel woningen zijn al nestkastjes aan de gevels 

gehangen. Maak jij de eerste foto’s van de vogels die het hotel 

bezoeken? Voor de 3 mooiste inzendingen ligt een leuke attentie 

klaar. Stuur je paparazzikiekjes naar: info@de-ring.org. 
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Mandela eetcafé 
Eetcafé de Mandala is sinds 2016 

actief in het parochiehuis aan de 

Hoefstraat en heeft al dertien 

succesvolle edities gehad. De 

organisatoren proberen door 

middel van het eetcafé een stukje 

eenzaamheid weg te nemen en 

mensen een fijne avond te 

bieden! Iedereen is van harte 

welkom; jong, oud, kerkganger of 

niet, met het eigen gezin of 

vrienden of juist om nieuwe 

contacten te leggen!  

Natuurlijk is het belangrijk dat het 

eten goed en lekker is en dat de 

tafels gezellig gedekt zijn, maar 

wat het eetcafé echt ‘af’ maakt, 

zijn de verhalen en gesprekken, 

nieuwe contacten die ontstaan en 

het ‘samen zijn’.  

Een groep jongeren van De 

Mandala helpt mee in de keuken, 

met bedienen en de afwas en 

schuift soms ook gezellig aan bij 

het eten. De maandelijkse 

avonden vinden op wisselende 

dagen plaats. De ene maand staat 

er Hollandse pot op het menu en 

de andere maand iets meer 

exotisch zoals babi panggang of 

boeuf Bourguignon. De 

maaltijden (voor-, hoofd-, en 

nagerecht voor €5,-) worden altijd 

zelf bereid en zijn dus supervers.  

Aanmelden? Mail naar 

eetcafedemandala@hotmail.com 

Of bel 06-30790093 of vul de 

inschrijflijst in op het 

parochiecentrum aan de 

Hoefstraat 201. De eerstvolgende 

editie is op donderdag 22 juni a.s. 

om 18.30uur.  

 

mailto:l.verspaandonk@de-ring.org
mailto:eetcafedemandala@hotmail.com
https://www.tilburg.nl/uploads/pics/opening_vogelhotel.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schuimparty en BBQ the Blitzz 
Op zaterdag 8 juli 2017 kunnen kinderen uit de wijk meedoen met 

een spectaculaire zeskamp met aansluitend een barbecue en een 

schuimparty XXL. De zeskamp, met o.a. bubbelbal, stormbaan of 

buikschuifbaan, touwtrekken, start om 13:00 uur. De kosten zijn  

€5,00 p/p voor de gehele dag Zorg dat je om 12:30 uur aanwezig 

bent. Van te voren opgeven is wel nodig. Hieronder lees je waar 

en wanneer dat kan. 

 

De hele dag wordt er ranja verzorgd en je kunt frisdrank voor 

€0,75  kopen aan de buitenbar bij Zigo. Ook zijn er snoepjes te 

koop zoals jullie gewend zijn van de disco.  

Om 17:00 uur start de barbecue. Je krijgt consumptiebonnetjes 

die je bij de barbecue kunt inleveren voor een lekker stukje vlees 

en je kan gebruik maken van de tafel met overige lekkernijen.  

(ook zal er gedacht worden aan halal vlees). 

Rond de klok van 19.00 uur gaat de schuimparty XXL los. Een 

lekker muziekje en schuimen maar. Tijdens de avond is er nog 

meer lekkers. 

Als je niet deelneemt aan de zeskamp en de barbecue, kun je ook 

gewoon naar de schuimparty komen. De kosten voor alleen de 

avond bedragen €2,00. 

 

Ben jij tussen de 7 en de 17 jaar oud en houd je van een leuke 

uitdaging? Geef je dan op voor deze fantastische dag. Je kunt je 

ook inschrijven per team. Max 12 personen per team. 
 

Aanmelden 
Aanmelden is nog mogelijk tot 24 juni. Bel hiervoor tussen 18 en 
21 uur met Wendy de Brouwer: 0646487444.  
 

 

Website under construction 
We zijn druk bezig onze website weer up to date te     

maken. Met nieuws uit de wijk, van bewoners, 

beheergroepen en wijkpartners.  

Ga alvast eerst een kijkje nemen op: www.de-ring.org. Heb je zelf 

nieuws over onze wijk, stuur het dan naar de webredactie@de-

ring.org, zodat je bericht nog beter gevonden wordt! 
 

Accent op ieders Talent digitaal  
Onze succesvolle talentenbank Accent op ieders Talent is nu ook 

digitaal mogelijk via Nextdoor. Op verzoek van enkele bewoners 

zullen we daar voortaan ook de vraag en het aanbod  

van  talenten uit de wijk met u delen. Nog even bij  

wijze van proef tot aan de zomervakantie. Daarna  

evalueren we en besluiten we of we doorgaan.  

Aanmelden kan via www.nextdoor.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zumba in de wijk 
Woon je in onze wijk en heb jij 
zin in sporten? Maak dan 
kennis met de Zumba® 
Fitness lessen bij Dancelife 
Tilburg! 
Het is fun, het is anders dan je 
gewend bent. De danspasjes 
zijn niet moeilijk en je kan op 
eigen niveau meedoen.” 
De  leuke bewegingen en 
opzwepende muziek zorgen 
ervoor dat je niet eens door 
hebt dat je bezig bent met een 
geweldige training. 

 
 
 
 
 
Ervaar gratis en vrijblijvend 
een Zumba® Fitnessles. Kies 
op de website www.dancelife-
tilburg.nl een lesavond en kom 
gewoon een keer meedoen. 
Reserveren is niet nodig maar 
welkom!  
De lessen worden gegeven in 
the Hall of Fame, NS- Plein 5, 
5014DA Tilburg. 

 

Werkgroep 
Duurzame Energie 
in de wijk gestart 
Maandag 20 januari heeft een 

Artikel  
 

Nieuw gezicht… 

Hallo wijkbewoners, 

Graag wil ik me voorstellen. Ik kom in  

de wijk werken, in de functie van  

wijkverbinder/bestuursondersteuner,  

in opdracht van Wijkorganisatie De Ring. 

Mijn naam is Angelique de Kort,  

ben 49 jaar, getrouwd. Ik zie erg uit 

 naar het werken in Groeseind/  

Hoefstraat, omdat mijn eerste indruk van de wijk super is. Ik zie 

een wijk waar veel gebeurt, waar veel lieve, aardige, leuke en 

betrokken mensen wonen, die zich op allerlei manieren inzetten 

om de wijk te laten bloeien en bruisen. Graag wil ik kennis met u 

maken en in gesprek met u horen wie u bent, wat uw talenten 

zijn en wat uw bijdrage aan deze geweldige wijk zou kunnen zijn. 

Graag tot ziens in de mooie, open en bruisende wijk Groeseind/ 

Hoefstraat. 
 

Zwemmen na borstkanker 

   
 

Hallo, ik ben Corry, bijna 79 jaar, woon in de wijk en ben 

coördinator en oprichtster van een zwemclub voor vrouwen die 

borstkanker hebben gehad en niet met een kaal hoofd, een dikke 

arm of een verminking durven te zwemmen. Terwijl dat juist zo 

goed voor hen is! 

Nadat ik zelf in 2003 borstkanker kreeg, ging ik, na de chemo en 

35 bestralingen, op zoek naar een mogelijkheid om te zwemmen. 

Met de hulp van de manager van het gemeentelijke zwembad 

kwam het tot een overeenkomst. Dit jaar in september bestaan 

we 12,5 jaar. Elke vrijdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur 

zwemmen we in het therapiebad in de Drieburcht, Wagnerplein 

1 in Tilburg. Het water is dan extra warm en het bad is voor ons 

alleen en zo nodig afgeschermd voor nieuwsgierige 

buitenstaanders. Er is deskundig toezicht tijdens het zwemmen. 

Op maandagavond tussen 20.15 en 21.15 uur is er gelegenheid 

om te zwemmen in De Waterspoor, Fabriekstraat 14 in Goirle. 

We hebben ongeveer 30 leden die heel veel baat hebben 

doordat ze bewegen en met elkaar van gedachten kunnen 

wisselen. Na het zwemmen praten we bij de Drieburcht nog wat 

na, onder het genot van een kopje  koffie of thee. 
 

Wat zijn de kosten?  
U betaalt in Tilburg € 10,00 per kwartaal en € 2,00 per keer als u 

komt zwemmen; In Goirle zwemmen we met een 12- 

badenkaart. U betaalt daar € 2,75 per keer. Daarnaast vragen we 

een bijdrage van € 10.00 per jaar voor de Lief en Leedpot. 
  

Meer weten??  
Bel: 013-5435896 / 06-19599595 Of mail: ctdelaat@telfort.nl 

http://www.de-ring.org/
http://www.nextdoor.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/
http://www.dancelife-tilburg.nl/


  

 
 
 
 

Team GroHo 
Het buurtpreventieteam in onze 

wijk, werkt samen met de 

gemeente aan een veilige wijk. 

Vrijwillige wijkbewoners lopen 

in groepjes door de wijk en zijn 

alert op bijzonderheden. Ook 

maken ze buurtgenoten attent 

op onveilige situaties. De 

vrijwilligers spreken onderling af 

hoe vaak en op welke 

momenten ze op pad gaan. Lijkt 

het jou, met het oog ook de 

warme zomermaanden, leuk en 

zinvol om je aan te sluiten bij 

het team? Neem dan contact op 

met de coördinator: 

buurtpreventie@tilburg.nl 
 

 
 

Elkaar helpen aan een grotere 

naamsbekendheid, delen van 

kennis en kunde en betaalde 

opdrachten is de doelstelling 

van deze groep.  
 

Nieuwe dienst 
Stomerij Texon heeft een 

nieuwe dienst in de markt gezet: 

Texonline, de bezorg- en 

ophaalapp voor al u was strijk- 

en stoomgoed.  

Hoe handig is dat?  
 

Gevonden 
Ondernemend Groeseind heeft 

weer kennis mogen maken met 

nieuwe leden: Welkom Wendy 

Herijgers (contextueel 

begeleider) en Theo van Etten 

(tekstschrijver). 
 

Gezocht 
Ondernemend Groeseind zoekt 

nog een loodgieter en 

stukadoor die de groep wil 

komen versterken. Ben of ken je 

er één? Elke ondernemer uit de 

wijk is van harte welkom om aan 

te sluiten, kijk vooral eens wie u 

al voor gingen op www.de-

ring.org. 

 

      Win 500,00 met  
      uw wijkactiviteit 

 

 

 

Er worden regelmatig leuke wijkactiviteiten georganiseerd door 

buurtbewoners. Wijkorganisatie De Ring is hier heel blij mee, 

omdat deze activiteiten de leefbaarheid en gezelligheid in de 

wijk vergroten. Mensen leren elkaar kennen en staan voor 

elkaar klaar. De zomervakantie komt eraan en hoe leuk zou het 

zijn als u, samen met uw buren wat leuks organiseert voor 

bijvoorbeeld de kinderen in uw buurt, of juist de ouderen, voor 

sportievelingen of mensen die liever een goed boek lezen… 

Deze zomer looft De Ring een aanmoedigingsprijs uit voor de 

meest originele zomeractiviteit in de wijk. Win maar liefst 

500,00 voor de uitvoering van uw idee voor en met de buurt.  

Dus: verzamel een paar creatievelingen en aanpakkers om u 

heen, schrijf, teken of componeer uw idee op (maximaal) A4 en 

stuur dit vóór 1 juli naar e.engelhart@de-ring.org. De winnaar 

mag het hele bedrag naar eigen inzicht besteden aan de 

activiteit. We zien uw grandioze ideeën graag tegemoet! 
 

Oppascursus 
Onze wijk bevalt. Althans dat maken  

we op uit de vele geboorte-borden  

die we verspreid over de hele wijk  

zien staan. Veel babies, betekent ook: 

 veel vraag naar goede en betrouw- 

bare oppas. Vanuit Accent op ieders  

Talent starten we, bij voldoende aanmelding, na de zomer- 

vakantie een oppascursus voor alle jongens en meiden die op 

die manier een zakcentje willen bijverdienen.  

Dus wil jij een oppascertificaat halen en in de wijk gaan 

oppassen? Meld je dan aan via het contactformulier op de 

website van Wijkorganisatie de Ring www.de-ring.org.  

Daarnaast willen we met de groep oppassers een poule starten, 

zodat bekend is wie op welke dag beschikbaar is.  

Wij ondersteunen graag bij het matchen van vraag en aanbod. 

 
 

Vlaamse kermis 
De Stichting Levensvormend  

Jeugd en Jongerenwerk  

De Mandala organiseert op  

zondag 25 Juni een  

Vlaamse Kermis voor het  

goede doel. Iedereen uit de 

wijk is hierbij van harte  

welkom! 
 

Kennismaken? 

Voor meer informatie over  

de Mandala kijk dan eens op  

www.demandalatilburg.nl  

 

Muziekmarathon  

 
 

Ons ‘huiskoor’ Resurrexit en 

‘huisharmonie’ de Koninklijke 

Harmonie Orpheus doen mee 

aan de Muziekmarathon Tilburg. 

Op dinsdag 13 juni organiseren 

zij een bijzonder afwisselend, 

programma in ons buurtcentrum 

De Baselaer. Resurrexit brengt 

vanaf 13.45 uur samen met 

entertainer en solozanger Eddy 

de Jezus, een concert met 

muziek uit de 60er en 70er jaren 

ten gehore. Koninklijke 

Harmonie Orpheus vult de 

avond. Beide voorstellingen zijn 

gratis toegankelijk.
 

 
 
 
 

Cultureel koken  
Het cultuurnetwerk Groeseind 

gaat van start met koken en eten 

van gerechten uit andere 

landen. Hiervoor zoeken we 

vanuit elke nationaliteit uit onze 

wijk een gastkok (hobby of prof), 

die ons leert haar of zijn 

lievelingsgerecht te koken. Het 

idee is dat een team van vijf koks 

een maaltijd uit een specifiek 

land gaat bereiden. Per keer zijn 

20 gasten welkom om te komen 

proeven. De eerste kookavond is 

op 13 september en het koks-

team is bijna compleet. Hebt u 

een gerecht uit uw land wat 

beslist niet mag ontbreken? Laat 

het ons horen en deel uw talent: 

l.verspaandonk@de-ring.org 

Op vakantie? Meld het uw buren, met 

de vakantiekaart bij deze nieuwsbrief! 

http://www.de-ring.org/
http://www.de-ring.org/
mailto:e.engelhart@de-ring.org
http://www.de-ring.org/
http://www.demandalatilburg.nl/


 

 

 

 

 

 

 

:  
  

 

Noppesdag 2017 

De voorbereidingen voor de  

Noppesdag 2017 op zondag  

24 september a.s. zijn weer  

van start gegaan.  

De verschillende beheergroepen zijn druk plannen aan het smeden 

voor een gezellige ontmoetingsdag voor de wijk.  

Heb je ook zin om, alleen of met je buren, mee te doen, meld je 

dan aan: info@de-ring.org. 

Vorig jaar hebben we als proef een samenwerking gehad met 

Groeseindse Rommel. Alle wijkbewoners aan en rondom het Sint 

Pieterspark konden hun overbodige huisraad aan de man brengen 

vanaf een tafel voor het huis. Wat niet verkocht werd, kon op het 

plein aangeboden worden tijdens de Noppesmiddag.  

De organisatoren van de Groeseindse Rommel hebben hun 

werkzaamheden neergelegd en nieuwe enthousiastelingen die de 

taken kunnen overnemen, hebben zich (nog) niet gemeld. 

Vooralsnog geen Groeseindse Rommel dus tijdens de Noppesdag. 

Maar dat maakt de ontmoeting niet minder leuk, toch!? 
 

Bijzondere wijkgesprekken 
Maandag 22 mei j.l. voerden 9 wijkgenoten het vooralsnog laatste 

wijkgesprek. Samen met leden van de Wijkorganisatie deelden zij 

hun persoonlijke wijkverhalen en leerden elkaar beter kennen. Na 

4 bijzondere gesprekken, allen met een unieke sfeer en inhoud,  

gaat de Wijkorganisatie zich beraden of de gesprekken een vervolg 

krijgen na de zomer. Want, alle deelnemers aan de gesprekken 

waren het eens: Deelnemen was verrassend, gezellig en 

verbindend en zeker voor herhaling vatbaar.  

Komende zomer worden de rode draden uit verhalen gehaald, 

zodat ze als input voor de koers van De Ring kunnen dienen. Wil jij 

ook eens meedoen aan het wijkgesprek? Meld je dan alvast aan: 

e.engelhart@de-ring.org. Als besloten wordt om door te gaan, 

ontvangt u een persoonlijke uitnodiging! 

Gezocht deelnemers  
 en docente naailes 

  
              Bij de talentenbank is door 2 bewoners de vraag 

gesteld of we een naailes willen opstarten? Dus hebt u 

ook interesse en/of bent u een super goede docente …? 

We horen het graag: l.verspaandonk@de-ring.org 

 

 

       

 

JIEHAAAAA! 14 juni is de  

10e Buitenspeeldag! 

A    Alle kinderen 0-13 jaar (en  

hun ouders), zijn op 

woensdag 14 juni van 2 uur 

tot 5 uur welkom op het  

speelveld Rector Coppenserf om leuke activiteiten te doen.  Er 

zal genoeg speelgoed aanwezig zijn. Er kan geschminkt worden 

en de tegels kunnen versierd worden met stoepkrijt. Natuurlijk 

is er voor iedereen wat lekkers te drinken en te eten(je hoeft je 

hiervoor niet op te geven). 
 

Rector Coppenserf zoekt… 
 

Woon jij in de gezellige buurt Rector Coppenserf, Ringbaan 

Noord, Robbert Fruinstraat en prof. Kernkampstraat? En wil je 

die nóg leuker maken?  

De Re-Ri-Ro Beheergroep Rector Coppenserf, organiseert een 

paar keer per jaar leuke activiteiten in de buurt. Denk aan een 

Buurt-BBQ, de Straatspeeldag en de Noppesdag. Daar hebben 

we betrokken buurtbewoners voor nodig. Op dit moment 

hebben we plek voor een paar ‘nieuwe gezichten’ 

Wil jij je actief inzetten voor onze buurt of vind je het leuk om 

mee te helpen met één of  

meer activiteiten? Meld je aan!  

 

We kunnen mensen gebruiken 

die actief meegaan naar de  

overleggen met Wijkorganisatie 

De Ring, maar er is ook behoefte 

aan praktische hulp zoals het aanvragen van vergunningen, 

tenten bouwen, koffie zetten en schminken.  

  

Lijkt je dit wat? 
Stuur een mailtje met als onderwerp RERIRO Beheergroep 

Rector Coppenserfnaar Mariellevanvelzen@gmail.com.  

Zet daarin je naam, adres, telefoonnummer en geef een van 

onderstaande wensen aan:  

□ Ik wil graag meer informatie en kom naar het volgende 

(gezellige) overleg. 

□ Ik help graag mee opbouwen/afbreken tijdens activiteiten 

□ Ik wil graag helpen en ik ben goed in:………………………………. 

  
 

Repaircafe  
In Nederland gooien we ontzettend veel  

weg. Ook dingen waar bijna niets mis  

mee is, en die na een eenvoudige  

reparatie weer prima bruikbaar zouden 

zijn. Op verzoek van een bewoner uit de wijk organiseren we 

een aantal repaircafé’s. De eerstvolgende is op zaterdag 1 juli 

van 11.00 tot 13.00 uur, de locatie is nu nog niet bekend. Hou 

hiervoor de facebookpagina in de gaten. 

Hebt u een kapotte cd speler, senseo apparaat of moet er 

ergens een stekker aan worden gezet? Is er een naad los van uw 

jurk of hebt u een stuk speelgoed dat kapot is gegaan. Komt u 

langs en samen met u bekijken we of we het kunnen repareren. 
 

 

mailto:info@de-ring.org
mailto:e.engelhart@de-ring.org
mailto:l.verspaandonk@de-ring.org

