
  

  
Beste buurtgenoten, 
Dit stukje schrijf ik omdat ik jullie hulp nodig heb. Mijn naam is 

Willeke Kafoe en ik ben een rasechte Tilburgse. Ik ben 32 jaar oud, 

ben getrouwd en heb twee prachtige dochters. Wij wonen aan het 

mooie St. Pieterspark.(zie foto linksonder)  

Helaas heb ik ook een agressieve vorm van MS die ertoe geleid 

heeft dat ik, ondanks behandeling in Nederland, op zo’n jonge 

leeftijd al in een rolstoel ben beland. Dat is wat aan de buitenkant 

zichtbaar is. MS houdt in mijn geval, en in dat van velen, echter nog 

veel meer in. Ik kamp met allerlei cognitieve problemen en heb 

bijvoorbeeld ook veel minder armkracht. Doordat ik jonge kinderen 

heb, betekent dit dat ik vaak geen onderdeel kan zijn van hun 

activiteiten en ons gezinnetje. In de mooie, nieuw aangelegde 

speeltuin in het park spelen mijn kinderen en sta ik aan de kant, 

omdat ik de kracht niet heb om ze op te tillen en mee te doen. 

Thuis kan ik niet meepraten aan tafel met onze oudste dochter of 

vergeet ik dingen die zij verteld heeft. Bovendien wordt mijn 

situatie alleen maar slechter en ga ik steeds verder achteruit. 
 

Behandeling nodig 
Ik heb een medische behandeling nodig. Enkele anderen uit 

Nederland zijn mij hierin reeds voorgegaan. Deze behandeling 

wordt in Nederland wel uitgevoerd, maar niet als je MS hebt. Het 

betreft stamceltherapie. De resultaten zijn veelbelovend. Zo’n 80% 

van de mensen die dit ondergaan, ervaren geen achteruitgang 

meer. Zo’n 60% van de mensen merkt verbetering. Dat zou kunnen 

betekenen dat ik ooit weer zou kunnen lopen! Dat ik weer mee zou 

kunnen doen, me weer ’mama’ kan voelen. 
 

Niet voor niets 
Voor de behandeling heb ik €80.000 nodig. Zelf hebben we al ons 

spaargeld er in gestopt, zodat we het bedrag op €65.000 konden 

zetten. Voor zoveel geld heb ik awareness en gulle gevers nodig. Nu 

vroeg ik me af of jullie, als onze buurtgenoten, ons willen helpen. 

Uiteraard doen we daar wat voor terug: Onze beste vriendin naait 

prachtige ‘Tazzies’, hele stevige shoppers met leuke prints. Deze 

kosten €15,00. Kijk eens op de webshop van www.stichtingstaop.nl. 

Ook organiseren we allerlei evenementen, waaronder een benefiet 

etentje bij brasserie ’t Zusje op 20 februari a.s. Een gezellige avond 

met hapjes en drankjes beleven en tegelijkertijd mij op weg helpen. 

Reserveren: reserveringen@stichtingstaop.nl.  

Daarnaast geven we leuke bakworkshops en etentjes bij Le Petit 

van De Rooi Pannen. In ruil voor je hulp krijg je onze eeuwige dank. 

Voor ons is jouw donatie of een deelname aan een evenement van 

grote betekenis. Je redt er mogelijk mijn leven mogelijk mee…  

Doneren kan via: www.doneeractie.nl/stamceltherapie-tegen-

agressieve-ms/-4643 
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  Wijkkalender 
 

5 febr. 19.00- 20.00 uur 
Koffie-inloop De Baselaer 

Kaartverkoop Koken en eten uit 

andere landen (De Baselaer) 
 

8 febr. 19.30 - 22.00 u 
Deel je verhaal in De Baselaer 
 

12 febr. 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 
 

19 febr. 19.30-21.30 u 
Ondernemend Groeseind 

Pitchavond nieuwe ondernemers 

(De Baselaer) 
 

21 febr. 19.30 uur 
Eetcafé Mandela in het 

parochiehuis Hoefstraat 
 

28 febr. 17.30 uur 
Eten en koken uit andere landen 

in De Baselaer 
 

5 maart 19.00- 20.00 u 
Koffie-inloop De Baselaer 
 

7 maart 20.00-22.00 u 
Werkgroep WijkSignaal  
 

17 maart 11.00-13.00 u 
Repaircafé in De Baselaer 
 

19 maart 19.30-21.30 u 
Ondernemend Groeseind: 

Wet op de privacy. Aanmelden 

via: l.verspaandonk@de-ring.org 
 

19 maart 20.00-22.00 u 
Bestuursvergadering De Ring 
 

26 maart 20.00-22.00 u 
Werkgroep WijkSignaal  

Spelen in de 
Valentijnstraat 
De tijdelijke speelplek op het 

braakliggend terrein van 

woningcorporatie Tiwos, 

wordt goed bezocht door de 

buurtkinderen. 

Buurtbewoners die zich 

zorgen maakte over de 

veiligheid van hun kinderen, 

die noodgedwongen speelden 

tussen de auto’s op de weg en 

binnenterreinen, realiseerden 

de tijdelijke speelplek, samen 

met de gemeente en Tiwos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De speelgelegenheid is 

ingericht ter overbrugging van 

de tijd dat er geen 

speeltuintjes in het nieuwe 

wijkdeel zijn. Op 25 januari 

hebben wijkgenoten samen 

met de gemeente een keuze 

gemaakt voor het ontwerp 

van de toekomstige 

speelplekken in Rosmolen. In 

het voorjaar start aan de 

Valentijnstraat de bouw van 

vier eengezinswoningen.  

http://www.stichtingstaop.nl/
mailto:reserveringen@stichtingstaop.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Eetcafé  

‘De Mandala’ 
Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje. 

Iedereen is van harte welkom! 
 

 

 

 

Erwtensoep 
met roggebrood en spek 

 

*** 
Pannenkoeken 

*** 
Yoghurt met vruchtjes 

 
Wanneer : Woensdag 21 februari 
Tijd  : 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) 
Waar : Parochiecentrum Hoefstraat 201 
Kosten : €5,= 
Opgeven : Op het parochiecentrum,  

  of per mail via 
eetcafedemandala@hotmail.com  

  (uiterlijk vrijdag 16-02-2018 
 

 

IJsvrij 
Leden van Werkgroep Wijksignaal begaven zich tijdens de paar 

winterse dagen van 2017 de wijk in. Met risico op bevroren 

tenen en pijnlijke uitglijders. Op zoek naar wijkgenoten die de 

stoep voor hun huis ijsvrij maakten. Hieronder een paar van 

deze bewoners, die mede voor de veiligheid van hun 

buurtgenoten hun stoep schoonveegden. Zij worden allemaal 

verrast met een ijstaart. Hopelijk is het dit jaar niet meer nodig, 

maar mocht veder winter zich nogmaals melden: Zorg dat u 

wordt gesnapt met een sneeuwruimer in de hand. Wie weet 

ontvangt u ook zon heerlijke ijstaart! 

 

Afscheidsetentje KBG 
Ruim 12 jaar lang hebben betrokken wijkbewoners in de 

Klankbordgroep Herstructurering kritisch en deskundig 

meegepraat en meegedacht over de grootste 

herstructureringsproject uit de geschiedenis van Tilburg. 

In december kwam de Klankbordgroep voor een laatste 

vergadering met alle betrokken partners bijeen. Om samen de 

stand van zaken op te nemen. En om nog lopende zaken over te 

dragen aan de werkgroep Wijksignaal. 

Als verrassing nodigden de wijkpartners alle leden van de kbg uit 

voor een afscheidsetentje in villa de vier jaargetijden. Op 11 

januari werden de leden bedankt en gecomplimenteerd door 

wethouder Berend de Vries en de directeuren van 

woningbouwcorporaties Tiwos en WonenBreburg. Voor hun 

jarenlange inzet en hun constructieve bijdragen. De wijk is er 

gevarieerder, mooier en duurzamer van geworden. Een project 

waar alle betrokkenen met recht trots op mogen zijn! Als kers op 

de taart kreeg elke aanwezige bewoner een envelop met een 

heel persoonlijk bedankje. Ook dit werd zeer op prijs gesteld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gezellige nieuwjaarsborrel 
2018 startte voor bewoners van onze wijk met een hele 

geslaagde nieuwjaarsreceptie. Wat een geweldige opkomst 

weer! Met vertegenwoordiging van o.a. Accent op Ieders Talent, 

Ondernemend Groeseind, Klankbordgroep, Wijksignaal, 

55+groep, Cultuurnetwerk, Uitleenservice en werkgroepen van 

verschillende pleinen uit de wijk en natuurlijk niet te vergeten de 

bewoners uit de wijk! Met een inspirerend ontmoetingsspel, het 

indrukwekkende jaaroverzicht, hapjes(gemaakt door bewoners!) 

en drankjes, vrolijke muziek. En een bos tulpen voor thuis. Het 

was een bruisende avond dankzij iedereen die de wijk 

Groeseind-Hoefstraat een warm hart toedraagt! 

Mooier kan 2018 niet starten. 

mailto:eetcafedemandala@hotmail.com


  

    Kom jij het bestuur versterken? 
    Vanwege het vertrek van enkele bestuursleden zoeken we wijkgenoten die het bestuur van 

Wijkorganisatie De Ring willen komen versterken. Deze vacatures komen binnenkort vacant: 
 

Coordinator Noppesdag voor wie het makkelijk afgaat om activiteiten te organiseren. 

Uitvoerder sociale media voor wie handig is met, en lol heeft in, facebook, twitter enz.  

Voorzitter voor wie zijn handen niet omdraait voor het leiding geven aan beleidsvorming en uitvoering,  

samenwerkingsgesprekken met wijkpartners zoals de gemeente Tilburg en woningbouw-

corporaties en het voorzitten van de vergaderingen. 

Interesse? Mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: e.engelhart@de-ring.org 

 

 

Deel je verhaal in 
De Baselaer 
Deel Je Verhaal biedt mensen 

een podium om anderen te 

inspireren met hun persoonlijke 

verhaal. Ontdek hoe zo iets 

eenvoudigs als openheid een 

wereld kan veranderen. Want 

openheid verbindt. Het 

doorbreekt taboes en het kan 

leiden tot meer begrip, 

acceptatie en zelfvertrouwen.  

Op 8 februari vertellen zes 

sprekers in buurtcentrum De 

Baselaer over belangrijke 

momenten in hun leven. Wat 

heeft hen geholpen een 

moeilijke periode te 

overwinnen? Waar zijn ze trots 

op, wat willen ze anderen 

meegeven?  

Wil jij je laten inspireren door 

een persoonlijk verhaal? Of wil 

je ervaren of het iets voor jou is 

om op het podium je eigen 

verhaal te delen? Kom dan op 

donderdag 8 februari naar 

wijkcentrum De Baselaer, 

Hoefstraat 175 in Tilburg.  

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Om 20.00 uur start de eerste 

spreker. Het belooft weer een 

boeiende avond te worden, met 

inspirerende verhalen en 

livemuziek.  

De toegangsprijs is naar 

draagkracht: €3,50, €5,00 of 

€7,50.  

Meer info bij Ingrid van Hamont, 

tel. 06-37198366. 

Wijkgenoot zwemt IJsselmeer over 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de wijk, 
 

Mijn naam is Sebastian de Been en ik woon in het mooie 

appartementencomplex Villament in de wijk Groeseind. Ik wil 

jullie graag informeren over mijn actie voor het diabetesfonds.  

Veel mensen hebben iemand in hun familie of vriendenkring die 

een vorm van diabetes heeft. Wat veel mensen nog niet weten is 

dat medische specialisten druk bezig zijn met ontwikkelingen om 

het in de toekomst voor diabetespatiënten makkelijker te maken. 

Hiervoor hebben zij natuurlijk financiële middelen nodig. Ik zet mij 

hier graag voor in! 
 

Wat ga ik doen? 
Daarom ga ik op 24 juni 2018 een zwemoversteek maken over het 

IJsselmeer van Medemblik naar Stavoren. Na het einde van de 22 

km zwemchallenge zou ik graag een mooi geld bedrag willen 

overhandigen aan het diabetesfonds. Ik hoop dat zo veel mogelijk 

bewoners mij daarmee willen helpen! 
 

Wil je graag je steentje bijdragen? 
U kunt heel makkelijk een donatie doen via www.diabeatit.nl  

Onder het kopje ‘acties’ vind je mijn actie: Sebas# Swim Challenge 

for Diabetic. Wil je mij volgen en zien hoe ik mijn voorbereid op 

deze zwemchallenge, dan kun je mij volgen via mijn Facebooksite: 

Sebas # Swim Challenge for Diabetic 

Heb je nog vragen of wil je graag op een andere manier een 

bijdrage doen in deze doneeractie? 
 

Alvast bedankt! 

Sebastian de Been, Sint Nicolaasstraat 51, 5014 RR Tilburg 

Sebastiandebeen19@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artikel  

Opknapbeurt 
groen 
Julianapark  
De gemeente startte maandag 

22 januari met groenonderhoud 

in het Julianapark. Bomen, sier- 

en bosplantsoen worden 

gesnoeid. De (voedings-)bodem 

wordt verbeterd. Nieuw groen 

wordt aangeplant. En er wordt 

stambescherming rond 

waardevolle bomen aange-

bracht. Afhankelijk van het 

weer duren de werkzaamheden 

ongeveer drie weken. 

Omwonenden kunnen hinder 

ondervinden van het 

werkverkeer of geluidsoverlast 

hebben van de werkzaam-

heden. Tijdelijk kunnen er 

minder parkeerplaatsen 

beschikbaar zijn waardoor u uw 

auto ergens anders moet 

parkeren.  

De (duo)containers moeten 

tijdens de werkzaamheden 

buiten de wegafzetting staan en 

goed bereikbaar zijn via 

verharde wegen. De ophaaldag 

blijft hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

Hebt u nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen met Gert 

Prosman van adviesbureau De 

Slijpkruik. Via 06-13167924 of  

prosman@deslijpkruik.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diabeatit.nl/
mailto:Sebastiandebeen19@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

:  
 

Januari  Nieuwjaarsborrel met terugblik op 2017.  

Februari Werkgroep Rosmolen aan de slag met plannen voor speelplekken en 3 buurtplekken in Rosmolen.  
Samenwerking met BOA’s over rondzwervende containers. Leden van WijkSignaal hangen delen 
containerlabels uit met de uitnodiging om samen te kijken wat nodig is om de container op tijd van de 
straat te halen.  

Maart Werkgroep WijkSignaal deelt bosjes bloemen uit aan wijkgenoten met opvallend mooie en goed 
verzorgde tuintjes. 
 

Eerste nieuwe bewoners van Rosmolen hebben hun sleutel ontvangen. Langzaam gaat de wijk weer 
leven… 

April Paasspecial van Accent op ieders Talent. Dit jaar kwamen we vanwege ziektes een weekje na Pasen met 
onze eieren. De stemming was er echter niet minder om. 
 

Teststart Repaircafé, waar wijkbewoners hun kapotte spullen samen met enkele handige wijkbewoners 
repareren. Binnenkort wordt geëvalueerd of er voldoende animo is om het repaircafé definitief naar de 
wijk te halen. 

Mei Hernieuwde kennismaking tussen de verschillende beheergroepen rondom pleinen in de wijk. Een 
vrolijke avond. Diverse pleinen zoeken nog extra handjes en verstandjes (paduaplein, Melisstoke, 
Pieterspark, Rector Coppenserf). Aanmelden kan via www.de-ring.org. 
 

Spontane opvolging van het eerste geslaagd en drukbezocht culturele etentje voor en door 
buurtgenoten.  
 

Feestelijke Opening vogelhotel in het Sint Pieterspark samen met basisschool De Cocon.  

Juni 5 verrassende gespreksavonden met wijkgenoten. Hun verhalen geven input voor de koers die De Ring 
gaat varen. 
 

Zomerborrel voor alle wijkgenoten in de gezellige tuin van Mandela. 
 

Angelique de Kort komt het bestuur van De Ring ondersteunen.  

Juli Verschillende buurtfeesten gefaciliteerd met depotspullen en financiën. En o.a. Schuimparty en BBQ van 
jeugdgroep The Blitzz op het Zigo terrein.  
 

Ook werden weer mooie matches gemaakt bij Accent op ieders Talent zoals burenhulp bij bestraten van 
de tuin, inkorten van een rok, computergedoe, vervoer naar het ziekenhuis.  

Augustus We gebruikten de rustige vakantieperiode om onze website te verfrissen. Een nieuwe vrijwilliger (Carlijn) 
heeft het op zich genomen de informatie actueel te houden.  
 

Voor het tweede jaar op een rij draaide in de speeltuin The Wallnote een film. In de openlucht. Dit keer 
zagen we de jongerenfilm Way Way Back. 

September Noppesdag met maar liefst 7 deelnemende pleinen en voor het eerst ook een paar straten: Stralende 
dag, gezellige drukte. Mooie ontmoetingen! 
 

Cultuurnetwerk Groeseind 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. 

Oktober De studiedag stond dit jaar in het teken van het herijken van onze visie en missie met input van de 
verhalen die we van wijkbewoners ophaalden. 

November Presentatie bijzonder groenplan in de wijk, opgezet in verschillende thema's voor verschillende 
gebieden. Zoals bijvoorbeeld de thema's geur, kleur en textuur Met als terugkerend thema ‘ontmoeting’.  

December 
 

Een eerste samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en Wijkorganisatie De Ring... resultaat een volle 
zaal voor bijeenkomst over het PUBERBREIN.  
 

Swingende kerstmiddag 55+ groep. Henk van Ierland neemt afscheid van 55+ groep. Trees is inmiddels 
ingewerkt en gaat Henk opvolgen. Ook neemt Henk na ruim 15 jaar afscheid van het bestuur van De Ring 
 

KBG legt haar werkzaamheden neer. Diverse leden nemen zitting in Werkgroep WijkSignaal en 
behartigen van daaruit nog enige tijd de belangen van de bewoners in de nieuwe wijkdelen. 
 

Jaaroverzicht Wijkorganisatie De Ring 2017 
Wijkorganisatie de Ring is werkzaam met en voor de bewoners van de wijk Groeseind - Hoefstraat in de 
gemeente Tilburg. De Ring werkt actief aan de betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid van de 
wijkbewoners ten behoeve van het vergroten en in stand houden van de leefbaarheid. 
 De belangrijke kernwaarden hierbij zijn: gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en iedereen mag 
meedoen. Het uitgebreide jaaroverzicht staat binnenkort op de website: www.de-ring.org 

http://www.de-ring.org/

