Wat is er te doen in Stadstuin Theresia sept/okt/nov/dec 2018

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

IE D ERE W EE K

SEPTEMBER 2018

Wanneer

Wat

RIKCONCOURS
Dinsdag 19.30 uur
Vrijdag 10.30-12.30 uur SJOELEN
Zaterdag 9.30-11.30 uur HARDLOPEN

Contactgegevens, aanmelden
Ben / Marian
Ben
Hans Suos

Kosten

info@stadstuintheresia.nl €2.50
info@stadstuintheresia.nl €2,00 incl koffie/thee
Pieter.johanns@gmail.com €6,00 per maand

Hans van Berkel Makelaardij is een kleinschalig, laagdrempelig makelaarskantoor met deskundige, vakbekwame
en hulpvaardige medewerkers.

B IJ EEN KO MS TE N, CURSUSSE N, E TC.
zondag 13.00-17.00 uur

Al meer dan 25 jaar is ons NVM Makelaarskantoor een
begrip in Tilburg en omstreken. Hans van Berkel begon
destijds als bouwkundig makelaar. Met zijn diploma’s en
werkervaring als bouwkundig ingenieur werd er een solide
basis gelegd om huizenbezitters en huizenkopers goed te
adviseren. Vandaag de dag beschikken wij over een groot
netwerk en zijn we gespecialiseerd in: Makelaardij en
Hypotheken.

ZONDAGMIDDAGKAFFEE Om de week: 9,23 sept; 7,21 okt; 4,18 nov; 2,16,30 dec.
Gastheer: Ton
info@stadstuintheresia.nl
€2,00

donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN 27 sept; 25 okt; 29 nov.
€12,50
Anja Driessens
info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl
maandag 19.45-20.45 uur MEDITATIE MAANDAG
Roosmarie Seijsener

om de week: 10,25 sept; 8,22 okt; 5,19 nov; 3 dec.
info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 /
www.facebook.com/rosamindful/
€30,00 per 3 mnd
of €7,50 per keer

Ons team bestaat uit drie hoog opgeleide en enthousiaste
medewerkers met oog voor detail en een groot inlevingsvermogen in uw persoonlijke situatie. Omdat we een klein
hecht team vormen, zitten we dichter op de klant en dat
werkt. Bovendien houden we de actuele marktomstandigheden nauwlettend voor u in de gaten. Waar nodig ondernemen wij gelijk actie.

donderdag 11.00-11.45 u BEWEGINGSLESSEN Dans voor ouderen 19,26 sept; 3 okt
€3,00 per keer
Tomoko Stalpers
info: Tomoko.stalpers@gmail.com / www.tomokostalpers.com
20.00-22.00 uur

PAVILJOEN PODIUM Lezingen Data worden nog bekend gemaakt. Gratis. Aanmelden hoeft niet.
Willem Bongaerts
info@stadstuintheresia.nl

Ook uw woning verkopen wij graag,
bij inlevering van deze advertentie
krijgt u een gratis waardebepaling!

B IJ ZO ND E RE AC TIVITE ITEN
Zondag 2 september
14.00-20.00 uur

KNOFLOOKFEEST

Op en rond Theresiaplein.
Jaarlijks georganiseerd door enkele buurtbewoners.
Zie aankondiging in deze nieuwsbrief.

Zaterdag 8 september
15.00-19.00 uur

BUURT ZOMER BBQ
Fred/Ben/Ton

In het kader van Koken voor Theresia
Kinderactiviteit aanwezig
€10,00 pp excl drank, kinderen €5,00
info@stadstuintheresia.nl
Aanmelden uiterlijk 2 sept ivm inkopen

Zaterdag 15 september
10.00-14.00 uur

FIETS- EN WANDELDAG voor ouderen (50+)
Elders – zie de website van de ANWB en het artikel in deze nieuwsbrief
marijkegovaerts@home.nl

Zaterdag 22 september
12.00-17.00 uur

BURENDAG
Zorgatelier de Binnentuin info@zorgatelierde binnentuin

Aanmelden hoeft niet

Woensdag 17 oktober
14.00-16.30 uur

DETECTIVEMIDDAG voor kinderen van 7 tot 10 jaar
info@stadstuintheresia.nl

€7,00 per kind

MO GE L IJ K E AC T IVITEITE N – worden aangeboden bij voldoende interesse
EHBO CURSUS
AED CURSUS

SPORTMASSAGE

Aanmelden: info@hartslagnu.nl
Gratis aangeboden op nadere locaties, zie www.hartslagnu.nl
Petra van Beurden / Beurdenoort (Sport)massage
06 22 89 23 55 / van.beurden@kpnplanet.nl /
www.beurdenoort-sportmassge.nl

En nog veel meer, heb je een leuk idee, loop een keer binnen of mail. We denken graag met je mee!
Bijna dagelijks is er iemand aanwezig in de Stadstuin, je bent van harte welkom, al is het alleen maar om een kijkje te nemen!

U kunt ons bereiken op 013-5070930 of
per mail via makelaardij@hansvanberkel.nl

U kunt rekenen op een doortastende aanpak die zorgt voor
een snelle en resultaatgerichte verkoop van uw
woning. Onze succesvolle aanpak wordt keer op keer
bevestigd door tevreden opdrachtgevers.
Een uitdaging die we ook graag met u aangaan.

Harries Hairline,
sinds 1995 een begrip in Theresia
en ver daarbuiten!
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier
al meer dan 20 jaar in een zeer ontspannen sfeer
de meest mooie kapsels.
De laatste nieuwe mode of toch retro?
Een tevreden klant is het motto!
Harrie en Karin worden daarbij uitstekend
geholpen door professioneel personeel.
Voor alle info over Harries Hairline:
www.harrieshairline.nl
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!
Veldhovenring 164 5041 BE Tilburg
Telefoon (013) 536 19 73

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting
Stadstuin Theresia met als
doel berichtgeving aan de
buurt van actualiteiten
rondom het burgerinitiatief
Stadstuin Theresia, Tilburg.
Ook je bijdragen in de vorm
van ideeën en initiatieven
zijn zeer gewenst.
Vormgeving:
Berkel&Brands, Tilburg.
Contact:
info@stadstuintheresia.nl
Theresiastraat 15A
5041 BG TILBURG
Telefoon: (013) 590 70 30
Aanleveren kopij voor de
volgende nieuwsbrief:
uiterlijk 1 november 2018.

NIEUW SEIZOEN STADSTUIN VOORTVAREND VAN START!
ZONDAG 2 SEPTEMBER 14.00 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 15.00 - 19.00 UUR

Theresia’s
Knoflookfeest:
stinkend gezellig!

Buurt Zomer BBQ

Het jaarlijkse Knoflookfeest vindt
plaats op zondag 2 september van
14.00 tot 20.00 uur.
Zie de aankondiging binnenin deze
nieuwsbrief.

ZondagmiddagKaffee

KOKEN VOOR EN DOOR THERESIA
Op zaterdag 8 september wordt een
gezellige Zomer-Buurt Barbeque
gehouden in de Stadstuin.
Zie de aankondiging verderop in deze
nieuwsbrief.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 10.00 - 14.00 UUR

Iedereen die op zondagmiddag gezelligheid zoekt, bijvoorbeeld
samen TV kijken, spelletjes doen, lezen of gewoon niets doen,
is van harte welkom in de Stadstuin Theresia van 13.00 tot
17.00 uur. De zondagen van het ZondagmiddagKaffee zijn op
9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2 en
16 december 2018.

Fiets- en wandelmiddag

WOE 17 OKTOBER 14.00 - 16.30 uur

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 12.00 - 17.00 UUR

Detectivemiddag

Burendag en Open dag
Zorgatelier De Binnentuin

Voor kinderen van 7 tot 10 jaar
Heb jij al plannen voor de herfstvakantie? Nu wel!!!
Op woensdag 17 oktober kom je een spannende missie volbrengen in Stadstuin Theresia: je krijgt allerlei aanwijzingen,
je hebt live contact met een geheim agent en lost zo samen
met de andere kinderen een misdaad op!
Alle kinderen van 7 tot en met 10 jaar oud zijn welkom van
14.00 tot ongeveer 16.30 uur. Geef je snel op via
info@stadstuintheresia.nl; er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. De kosten zijn € 7,00 per kind.

VANAF DINSDAG 2 OKTOBER

Rik-concours
Er start weer een nieuw rik-concours in Stadstuin
Theresia. Het vindt plaats op de dinsdagen 2, 9, 16, 23
en 30 oktober, aanvang 19.30 uur.
De kosten bedragen €2,50, inclusief één kopje koffie of
thee. De TheresiaTrofee voor 2018 wordt op het einde van
het jaar wederom uitgereikt door de voorzitter van de
Rikclub Ben van den Abeelen. Loop binnen en speel een
proefpotje mee.
Of neem je eigen rikkers mee.
Aanmelden: info@stadstuintheresia.nl, (013) 590 70 30.

Op zaterdag 15 september organiseert de Seniorenvereniging Theresia
i.s.m. de ANWB, KBO Brabant en Stichting Natuurpoorten een prachtige wandel- of fietstocht in en rond Loon op Zand. Zie verderop in
deze nieuwsbrief.

Op zaterdag 22 september combineert Stadstuin Theresia
Burendag met een Open Dag van Zorgatelier de Binnentuin.
U bent van harte uitgenodigd tussen
12.00 en 17.00 uur.
Zorgatelier de Binnentuin biedt vijf
dagen per week
creatieve dagbesteding. Er komen
maximaal acht
deelnemers per
dag en er zijn
twee begeleiders
aanwezig. Vol trots
laten onze deelnemers hun
werken zien op de open dag en een aantal
werken is ook voor een heel redelijke prijs te
koop. Er wordt gezorgd voor een hapje en een
drankje en er zijn verschillende activiteiten voor
kinderen.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS HANS VAN BERKEL MAKELAARDIJ, PIZZERIA-SHOARMA DIDIM EN HARRIE’S HAIRLINE

VANAF 19 SEPTEMBER

Beweging / dans voor senioren
Dansdocente, choreografe en buurtbewoonster Tomoko
Stalpers (www.tomokostalpers.com) wil graag senioren in
contact brengen met de ervaring van beweging/ dans. Voor
veel ouderen kan dit een ontdekking van hun onverwachte
lichamelijke mogelijkheden zijn en een positieve invloed hebben op hun lichamelijke
conditie, gevoel en dagelijkse beweging.
Op de woensdagen 19 en
26 september en 3 oktober geeft zij beweging /
dans voor ouderen van
11.00 tot 11.45 uur in
Stadstuin Theresia.

Iedereen kan mee doen, u bent van harte uitgenodigd!
Graag aanmelden voor een of meerdere lessen via mail:
info@stadstuintheresia.nl of een briefje in de brievenbus
Theresiastraat 15A.
De kosten zijn €3,00 per keer.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 10.00 - 14.00 UUR
Het bestuur is de afgelopen periode druk geweest met o.a. het
plan voor natuureducatie voor ouderen en jeugd/ scholen: het
project is inmiddels bij diverse fondsen ingediend.
Daarnaast was er aandacht voor beheer, exploitatie en de
privacywet. Vrijwilligercoördinator Silvia Otten is druk bezig
om e.e.a. goed in kaart te brengen, zodat vrijwilligers gemakkelijker in te zetten zijn voor de verschillende activiteiten en
werkzaamheden.
Op 20 juni heeft een discussie plaats gevonden onder leiding
van Peter Nouwens. Tijdens deze intensieve bijeenkomst werd
gesproken over de stand van zaken en de toekomst van de
Stadstuin. In de komende periode gaan we aan slag met de
conclusies en aanbevelingen. Ook de uitbreiding van het
aantal bestuursleden en activiteiten voor het komende jaar
hebben de aandacht.
VERWACHT

Sint en Piet ...
Pssst: wij verwachten Sint en Piet ook dit jaar weer in de
Stadstuin, houd de berichtgeving t.z.t. in de gaten!

Vanaf de eerste hardloopmeter ben je van harte welkom bij de
loopgroep van Stadstuin Theresia. En wie weet loop je volgend
jaar de Tilburg Ten Miles! Maar wie alleen wat rondjes rond de
kerk wil leren lopen is ook op z’n plek bij deze club.

Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de
Besterdring 41. Met trots vertelt de heer Evirgen dat zijn
zaak alweer ruim 12 (twaalf!) jaar bestaat en daarbij
7 dagen in de week tot in de kleine uurtjes open is.
De heerlijke pizza’s en verfijnde schotels kunnen uiteraard
in het restaurant gegeten worden maar. Online bestellen,
betalen en laten bezorgen is vanaf een bestelling
van €10,00 gratis!
En ... afhalen kan natuurlijk ook.
Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Telefoon: (013) 545 45 80 / 536 76 83
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Over rondjes lopen gesproken…. In 2019 bestaat de groep vijf
jaar. Om dit te vieren en iets terug te doen voor de wijk is het
plan ontstaan voor De Marathon van Theresia. De datum
moet nog worden geprikt, maar het denkwerk is begonnen.
De marathon krijgt het
karakter van een estafette
en vindt plaats op het
Theresiaplein: samen leggen
de lopers zo’n 170 rondjes
af, goed voor 42.195 meter.
Iedere loper zoekt sponsoren
zodat er een mooi bedrag
voor een – nog te bepalen –
goed doel in de wijk beschikbaar komt.
Geïnteresseerd in deze loopgroep? Wil je een (paar
meter van onze) marathon
lopen? Je bent van harte
welkom om een paar keer mee te komen lopen op zaterdagochtend 9.30 uur. Als het goed bevalt, kun je daarna voor
€6,00 per maand lid worden.
Meer informatie via pieter.johanns@gmail.com.

Fiets en wandeldag
voor ouderen (50+)
Op zaterdag 15 september organiseert de seniorenvereniging Theresia i.s.m. de ANWB, KBO Brabant en Stichting
Natuurpoorten een prachtige wandel- of fietstocht. Voor
iedereen die wil fietsen of wandelen kan tussen 10.00 en
14.00 uur de route afhalen bij Natuurpoort van Loon,
Kloosterstraat 115, Loon op Zand.
De afstand van de fietsroute is ca. 40 km (ingekort 25km)
en de wandelroute is zo’n 5 km. Vrijwilligers staan klaar op
de locatie om iedereen welkom te heten. Sluit je liever aan
bij een groep dan staan zaterdag om 11.00 uur ANWB vrijwilligers klaar om te begeleiden. Leden ontvangen op
vertoon van de ledenpas van de seniorenvereniging een
goodiebag. Voor de kinderen die meedoen, ligt een lekkere
verrassing klaar. Goed idee dat de senioren samen met hun
kleinkinderen erop uit trekken. Zie ook de website van de
ANWB. Informatie: marijkegoyaerts@home.nl

Oproep Vrijwilligers Burendag

Voorr alle informatie
Voor
informatie oover
verr he
hett hur
huren
en vvan
an ruim
ruimte
te bij de SStadstuin
tadstuinn Theresia:
Theresia: 013-5907030.
info@stadstuintheresia.nl
EE-mailen
-mailen is ook prima: in
foo@sttadstuintheresia.nl

NIEUWS UIT MIJN BEHANDELPRAKTIJK

LEZINGENSERIE

Sportmassage

Paviljoen Podium

Over enkele weken zal mijn behandelkamertje aan de Theresiastraat 15A voorzien worden van een nieuwe, elektrische massagetafel. Dit zorgt voor nog meer gemak en comfort.
Veel buurtbewoners weten mijn praktijk inmiddels te vinden,
maar als je nog nooit een sport- of ontspanningsmassage hebt
ervaren, ben je natuurlijk ook van harte welkom! Ik werk
alleen op afspraak.

Het nieuwe programma van de succesvolle lezingencyclus ‘Paviljoen Podium’
wordt in september bekendgemaakt.

Mijn praktijk zal gesloten zijn van 8 t/m
16 september. In die week ben ik als
masseur en vrijwilliger met Stichting
R4Kids in de Pyreneeën om wielrenners
en hardlopers te verzorgen en klaar te
maken om de Col du Tourmalet te beklimmen. Zelf zal ik de laatste 12 km naar de top van de
Tourmalet hardlopen. Dit alles om geld in te zamelen voor
kinderen met een Energiestofwisselingsziekte. Je kunt me
steunen, via onderstaande link kom je op mijn profiel en kun
je klikken op “steun mij”. https://www.ride4kids.nl/vrijwilliger/petra-van-onzenoort-van-beurden/
Doneren in de collectebus bij Stichting Stadstuin Theresia kan
natuurlijk ook.
Heel graag tot ziens.
Petra van Onzenoort – van Beurden
www.beurdenoort-sportmassage.nl / 06 22 89 23 55

We hebben nog vrijwilligers nodig om de burendag tot een
succes te maken.
Wie wil zich opgeven voor Burendag
2018?
Er zijn mensen nodig voor de volgende
activiteiten:
-klaarzetten en opruimen van spullen
-meehelpen bij kinderactiviteiten
-bardienst draaien
-gastvrouwen/gastheren die hand en
spandiensten vervullen
Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen
met Silvia Otten, coördinator vrijwilligers Stadstuin Theresia,
coordinatorvrijwilligers@stadstuin.nl.
Telefoon: 06 50 81 63 57.

Het AED-apparaat
Bij Stadstuin Theresia hangt een AED apparaat waar burgerhulpverleners gebruik van kunnen maken. Op hartslagnu.nl
vind je diverse informatie, kun je je inschrijven voor de
nieuwsbrief van AED Tilburg en inschrijven voor (opfris)cursussen. Het zou fantastisch zijn als onze buurt voldoende
burgerhulpverleners heeft die onze AED kunnen gebruiken!

Seniorenvereniging Theresia
Loven Besterd
De samenwerking met andere organisaties in de wijk, zoals de
Zonnebloem, Thebe en Zorgatelier De Binnentuin, wordt
steeds beter. De vereniging wil zich verder ontwikkelen tot
een organisatie voor senioren van alle leeftijden. Zowel het
ontwikkelen van meer eigentijdse activiteiten (theaterbezoek,
cultuurreizen, educatie etc,) als het behartigen van belangen
staan hoog op de agenda.

De vereniging gaat eind september een actie starten in de
wijk om meer leden te krijgen. Wist u dat leden allerlei voordelen en kortingen krijgen op bijvoorbeeld rijbewijskeuringen,
zorgverzekeringen, energie etc? Op 12 juli is de vereniging
een eigen rechtspersoon geworden. Er is nog plaats voor
enkele bestuursleden en contactpersonen voor bijvoorbeeld
het Clarissenhof.
Email: marijkegoyaerts@home.nl.

CONTOUR DE TWERN VRIJWILLIGERSACADEMIE
EEN GREEP UIT HET CURSUSAAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS

Geheugen zoekt steun
(4 dagdelen)
Veel mensen hebben op een of andere manier te maken met
mensen met dementie. Soms vanuit hun werk, maar mogelijk
ook als mantelzorger of vrijwilliger. Maar wat is dementie nu
precies? Wanneer noem je iemand nog vergeetachtig en wanneer dement? Bij wie kun je als mantelzorger terecht met je
verhaal? En hoe ga je het beste om met gedragsveranderingen? Heel boeiend!
7 en 24 september, 8 en 29 oktober, 13.30 - 16.30 uur.
Er is nog veel meer, zie: www.vrijwilligerstilburg.nl
Telefoon: (013) 583 99 99,
E-mail: vrijwilligersacademie@contourdetwern.nl

