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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 21 maart 2019.

Harries Hairline,
sinds 1995 een begrip in Theresia

en ver daarbuiten!
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier

al meer dan 23 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

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia FEB MRT APRIL 2019
Wanneer Wat Contactgegevens, aanmelden Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
Zondag 13.00-17.00 u ZONDAGMIDDAGKAFFEE Om de week: 10,24 feb, 10,24 mrt, 7 apr, 5,19 mei

Gastheer: Ton info@stadstuintheresia.nl €2,00
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE om de week: 11,18 febr, 4,18 mrt, 1,15,29 april, 13,27 mei

Roosmarie Seijsener info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 /
www.facebook.com/rosamindful/ €7,50 / €30,00 per 3 mnd

Dinsdag 10.00-16.00 u INLOOP spelletje, praatje, lezen, wat je wilt
Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop

Dinsdag 11.00-12.30 u WE HELPEN (WOP) Jannie Haverkamp (Contour de Twern) Vrije inloop
niet op 26 feb, 5 mrt en 26 mrt.

Dinsdag 19.30 u VRIJ RIKKEN Ben / Marian info@stadstuintheresia.nl €2.50

Woensdag 11.00-11.45 u BEWUST BEWEGEN VOOR OUDEREN 6,13,20 en 27 febr €2,50 per keer
Tomoko Stalpers eerste twee proeflessen gratis
info: Tomoko.stalpers@gmail.com / www.tomokostalpers.com

Donderdag 10.00-16.00 u INLOOP spelletje, praatje, lezen, wat je wilt
Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop

Donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN elke laatste donderdag van de maand €12,50
Anja Driessens info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl

Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN Ben info@stadstuintheresia.nl €2,00 incl koffie/thee

Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN Hans Suos pieter.johanns@gmail.com €6,00 per maand

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
donderdag 14 februari VALENTIJNSDAGONTMOETING met bierproeverij voor buurtbewoners en vrijwilligers Theresia.

19.00-21.00 u Vrije inloop; neem je buur gezellig mee.
donderdag 14 februari WE HELPEN INFORMATIE Jannie Haverkamp (sociaal werker bij Contourde Twern)

19.00-21.30 u info: marjojanssens1@gmail.com
woensdag 21 februari PAVILJOEN PODIUM Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuin

19.30 u Gert Brunink, ecoloog, adviseert ons hoe we onze tuin kunnen inrichten.
info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00

dinsdag 26 februari BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Vrolijke tilburgse Carnavalsmiddag met Tonpraeter
12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via

eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50
zaterdag 2 maart KINDERCARNAVAL Meld je wel even aan via info@stadstuintheresia.nl

14.00-17.00uur €2,50 p. kind, ouders gratis
zaterdag 9 en 16 maart TALENT IN THERESIA: SCHRIJFATELIER 7,50 per keer incl koffie en thee

11.00-13.00 u Miek van Asten-Gallé www.festinalentehaastjelangzaam.nl /schrijfatelier
donderdag 14 maart THERESIA KOOKT Graag aanmelden voor 8 maart, zowel voor kokers als mee-eters

18.00 u via info@theresiastadstuin.nl vóór 8 mrt €5,00 p.p. kinderen €3,50
vrijdag 15 maart NL DOET Thema is Tuinieren en opknappen van de binnentuin

9.30-15.00 u Info en aanmelden website: nldoet.nl
woensdag 21 maart PAVILJOEN PODIUM Fotograaf Wil van Dusseldorp. Groot fotograaf uit onze wijk heeft Tilburg

19.30 u in 40 jaar zien veranderen. Hij laat dat zien en vertelt erover.
info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.

dinsdag 26 mrt BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Paaseieren maken en beschilderen
12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via

eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50
donderdag 4 en 11 april TALENT IN THERESIA: SCHRIJFATELIER 7,50 per keer incl koffie en thee

19.30-21.30 u Miek van Asten-Gallé www.festinalentehaastjelangzaam.nl /schrijfatelier
woensdag 17 april PAVILJOEN PODIUM Peer Elshout. Filosofie en natuur. Nadenken over onze toekomst.

19.30 u info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.
dinsdag 23 april BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Aquarel

12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via
eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50woens-

dag 15 mei PAVILJOEN PODIUM Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg. Ingrid Luycks van de gelijknamige
19.30 u galerie komt naar de Stadstuin.

info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.
dinsdag 21 mei BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Verrassing

12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via
eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50

woensdag 12 juni PAVILJOEN PODIUM Prof. Van den Brink is weer aan het woord. In samenwerking met de
19.30 u Elimgemeente. info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl.

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

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.

Ons team bestaat uit drie hoog opgeleide en enthousiaste
medewerkers met oog voor detail en een groot inlevings-
vermogen 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 marktomstandig-
heden nauwlettend voor u in de gaten. Waar nodig onder-
nemen wij gelijk actie.

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.

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

U kunt ons bereiken op 013-5070930 of
per mail via makelaardij@hansvanberkel.nl
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VOORJAAR 2019

Ontmoetingen in de Stadsstuin
In de wijk Theresia worden in het voorjaar 2019 ontmoetings-
middagen aangeboden door de samenwerkende organisaties
(zie onder*). Een groep van ongeveer 25 mensen die niet veel
buiten komen of minder mogelijkheden hebben, wordt een
mooie ontmoetingsmiddag aangeboden inclusief een warme
lunch en creatieve en/of educatieve activiteiten. In het Pavil-
joen van de Stadstuin Theresia. De kosten zijn € 2,50 pp incl.
één consumptie per middag. PS: Neem gerust een buurvrouw of
kennis mee.
Dinsdag 26 februari 14:00 uur: 'Een vrolijke Tilburgse carna-
vals-middag met Tonpraetster Christel van den Dungen’.
Tijdens een carnavaleske middag met leuke carnavalsschlagers
zal deze bekende Tilburgse Tonpraeter met fantastisch Tilburgs
dialect (kaaibanden tilburgs) een praet houden over actualitei-
ten uit oa onze buurt. Lachen, gieren brullen en met een ge-
zellig borreltje (schrobelaertje) erbij. Carnaval is in the air in
de Stadstuin. U komt toch zeker ook verkleed? Inclusief warme
lunch met Tilburgs tintje.
Dinsdag 26 maart; 'Zelf Paaseieren maken en schilderen'.
Tijdens de workshop worden allerlei materialen gebruikt om
mooie eigentijdse Paaseieren te maken, inclusief lunch met
soep en voorjaarsgroenten.
Aanmelden via info@stadstuintheresia.nl; www.stadstuinthe-
resia.nl of 013 590 70 30. Inloop vanaf 12.00 uur, aanvang
12.30 uur tot 16.00 uur.
* De Samenwerkende organisaties Theresia; KBO afdeling There-
sia, Zonnebloem afdeling Theresia, TOG, Amarant Theresiaplein,
Zorgatelier de Binnentuin, Thebe wijkteam, GGZ Tilburg,
Stadstuin Theresia.

ZATERDAG 2 MAART 14.00 - 17.00 uur

Kindercarnaval
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer kindercarna-
val in Stadstuin Theresia! Alle mini-Kruiken en Kruikinnekes
zijn op zaterdag 2 maart van 14:.00 tot 17:00 uur welkom om
een groot feest te komen maken. Natuurlijk mogen de papa's
en mama's van Spiderman, Elsa, Ridder en Roodkapje ook mee-
komen. De kosten zijn € 2,50 per kind en ouders komen gratis
mee. Meld je wel even aan via info@stadstuintheresia.nl, dan
weet je zeker dat je de Tsjoe Tsjoe Wa mee kan doen. Tot dan!

DONDERDAG 14 MAART VANAF 18.00 UUR

Theresia Kookt
Op 14 maart vanaf 18:00 uur gaat Theresia
koken en afscheid nemen van de winter.
Theresianen zijn dan welkom in het om met elkaar gezellig te
genieten van kookprestaties van buurtgenoten.
Naast eters zijn we ook op zoek naar buurtbewoners die hun
eigen gerecht, zoals hartige taart, salades, stoofpotjes etc. wil-
len presenteren.
Graag opgeven (dit geldt zowel voor kokers als mee-eters) op
het mailadres
Info@theresiastadstuin.nl voor 08-03-2019.
Kosten voor hen die komen eten: € 5,00 per persoon, kinderen
€ 3,50 (gratis ranja).
De kokers eten natuurlijk gratis mee en krijgen hun inkoop ver-
goed.
Tot 14 maart!

Vr� schr�ven
Vrij schrijven of FreeWriting is een methode om jezelf vrij te
schrijven. Ik wilde altijd al graag schrijven, maar dacht dat ik
het niet kon. Alleen mijn ellende van me afschrijven, dat ging
wel.
Toen maakte ik kennis met FreeWriting, vrij schrijven en dat was
heerlijk om te doen.
Je bepaalt je schrijftijd met een timer en begint te schrijven op
een leeg vel papier, zonder stoppen of je pen van het papier te
halen.
Er komen ongekende dingen bij je naar boven die je inspireren,
richting geven, stappen laten zetten. Het gaat sneller dan na-
denken en gaat je helpen als je bv. ergens mee vast zit.
Mij geeft het een gevoel van vrijheid, ruimte, lucht krijgen, heft
in eigen hand hebben. Als je het samen doet is het gezellig en
het werkt verbindend.

Ik wil ook jou hier graag kennis mee laten maken en ervan laten
genieten. Daarom meldde ik me aan bij “Talent in Theresia”.
Vandaar nu: ‘Schrijfatelier Stadstuin Theresia’.
Ik nodig je van harte uit om te komen ervaren wat FreeWriting is
en met jou doet.
En wel op de zaterdagochtenden 9 en 16 Maart van 11:00 tot
13:00 uur of op de donderdagavonden 4 en 11 April van
19:30 tot 21:30 uur in Het Tuinatelier van Stadstuin Theresia.
Opgeven kan via mijn website www.festinalentehaastjelang-
zaam.nl/schrijfatelier

De kosten bedragen € 7.50 per keer, inclusief koffie en thee.
Je kunt ter plekke betalen.
Voor pen en papier wordt gezorgd. Liever eigen materiaal mee-
brengen? Dat kan natuurlijk ook.

Miek van Asten-Gallé
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Pizzeria-shoarma DIDIM
Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de

Besterdring 41. Met trots vertelt de heer Evirgen dat zijn
zaak alweer ruim 13 (!) 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 èn 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

MET DANK AAN ONZE SPONSORS HANS VAN BERKEL MAKELAARDIJ, PIZZERIA-SHOARMA DIDIM EN HARRIE’S HAIRLINE

Seniorenvereniging van start
In februari gat de werving van start van de seniorenvereniging
Theresia-Loven Besterd. De vereniging gaat een korte naam
gebruiken: Senior5.0.
Op dit moment telt de vereniging ruim 150 leden. Het doel is
om zo n 150 nieuwe leden te werven en zo'n 300 leden te heb-
ben. Dan kunnen we ook meer diensten en activiteiten aanbie-
den. We doen al veel i.s.m. de Stadstuin Theresia. De
bedoeling is: meer jongere leden (50+) en ook meer eigen-
tijdse diensten op terrein cultuur, computerkennis, belastingen
en lezingen/ reizen. Er komt ook een eigen webpagina en een
nieuwsbrief voor de actualiteiten.
Als je lid bent profiteer je van belangenbehartiging (zoals pen-
sioenen, buurtbelangen, wonen etc), eigentijdse diensten
(computerhulp, kunstworkshops en ook activiteiten (zoals
film, bingo, biljarten etc). Lidmaatschap kost € 23,00 per jaar
, dan kun je ook gebruikmaken van de ziektekostenkorting (8
%) en vele kortingen.
Aanmelden kun je via het secretariaat: Marijke Goyaerts,
(013) 535 04 67; marijkegoyaerts@home.nl,
Lange Nieuwstraat 177, Tilburg.

Van de bestuurstafel
Op 7 januari heeft het bestuur vergaderd. Aan de orde is ge-
weest de nieuwe parkeervergunning voor de wijk. De Stadstuin
wil graag kunnen beschikken over zes vrije parkeerplaatsen
voor de Stadstuin voor (minder valide) bezoekers. Helaas is de
aanvraag vooralsnog afgewezen.
Voorts is besloten een stagewerkplaats erkenning aan te vra-
gen voor onze stagiaires. Daarnaast wordt momenteel hard ge-
werkt aan de website van Stadstuin Theresia; we hopen
binnenkort over een nieuwe eigentijdse website te beschikken
waar met mogelijkheden voor aanmeldingen, forum, activitei-
ten, nieuwsbrief, actualiteiten, maar ook pagina’s voor de
seniorenvereniging, Thebe en de Zonnebloem. Ook is besloten
om de Commissie Doen weer te starten. Tevens heeft een
overleg plaats gevonden met het Zorgatelier over de ruimte.
Uit overleg met de beheerders kwamen aanbevelingen naar
voren over onder andere begeleiding van stagiaires, planning
en beheer, activiteiten, batches, vacatures en verhuur. Tot slot
heeft de werkgroep Zorg in de Buurt het bestuur geadviseerd
over het beleid en uitvoering.
Overigens is de Stadstuin er niet alleen voor buurtbewoners;
afhankelijk van de soort activiteiten kunnen deelnemers ook
komen uit andere delen van de stad. Tot ziens op Valentijns-
dag in de stadstuin op donderdag 14 februari.
De volgende bestuursvergadering is maandag 18 maart.

LEZINGENSERIE IN DE STADSTUIN

Paviljoen Podium
21 februari 2019
Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuinen?
Gert Brunink, ecoloog, komt ons adviseren hoe we onze
tuin/terras kunnen inrichten.

21 maart 2019
Fotograaf Wil van Dusseldorp. Groot fotograaf uit onze wijk
heeft Tilburg in veertig jaar tijd zien veranderen. Hij laat dat
zien en vertelt erover.

17 april 2019
Peer Elshout. Lezing over Filosofie en natuur. Nadenken over
onze toekomst.

15 mei 2019
Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg. Ingrid Luycks van de
gelijknamige galerie vertelt erover.

12 Juni
Prof. Van den Brink is weer aan het woord. In samenwerking
met de Elim gemeente.

Voor alle lezingen geldt dat de zaal open gaat om 19.00 uur
en de lezing begint om 19.30 uur. De lezingen zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Terugkijkend:
Onder grote belangstelling liet op 16 januari 2019 Frans Be-
daux aan de hand van tientallen dia’s ons het werk van zijn
vader Jos.Bedaux zien. Ook aanwezige oud-werknemers van
het architectenbureau gaven ons een kijkje achter de scher-
men van het werk van deze Tilburgse architect. In onze stad
zijn inmiddels 8 ‘bouwwerken’ van Jos.Bedaux gemeentelijk
monument.

Terugblik Sinterklaas
Zaterdagmiddag 24 november was weer het zover: het Sinter-
klaasfeest in de Stadstuin! De zaal liep al snel vol met enthou-
siaste kindjes met ietwat gespannen snuitjes. In afwachting
van de komst van Sint en Piet werd er ijverig geknutseld aan
pietenmutsen en sinterklaasbaarden en konden de kinderen
een super toffe glitter-tattoo laten zetten door Annemarie.
Maar zouden Sint en Piet de Stadstuin wel kunnen vinden?
Henk Koekoek besloot ze een handje te helpen en nam plaats
achter de piano. Er werd door iedereen luidkeels meegezongen
met de sinterklaasliedjes en dat hielp: Sint en
Piet arriveerden in de Stads-
tuin! De Sint nam de tijd voor
een praatje met alle kinderen,
er werd gezongen en Piet
zorgde zoals altijd voor veel
pepernoten en gekkigheid tus-
sendoor. Daarnaast verrasten ze
de kindjes ook nog met een
mooi cadeau! Het was weer een
geslaagd feest, met als kers op de
taart de beroemde pepernoten-douche!
Tot volgend jaar!

TERUGBLIK

Kerst-inn Tweede kerstdag
Net zoals vorig jaar is er een hartverwarmend kerstfeest gevierd
in de Stadstuin voor mensen die Kerst niet alleen wilden vie-
ren. Deze middag ontving de Stadstuin 35 speciale buurtgas-
ten. Er is genoten van een heerlijk vijfgangen diner waarbij
o.a. een prachtig dessert van onze culinaire kok Ton is geser-
veerd. Wat een geweldige sfeer met muziek en samenzang met
buurtgenoten en muzikanten Henk en Wendy. Volgend jaar
weer!

De Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Theresia-Besterd is een organisatie
voor ouderen en hulpbehoevenden in onze wijk. Elke tweede
donderdagochtend van de maand is er een activiteit in de ont-
moetingsruimte van de Bijsterhof in de van Mierlostraat (kof-
fie drinken, spelletje doen, knutselen of een gebedsviering.
Daarnaast hebben we Paas- en Kerstvieringen of een gezellige
middag). Ongeveer één keer per jaar vindt er ook een busreis
plaats waarbij we een dagje weggaan. Dit wordt georganiseerd
door acht vrijwilligers. Naast dat zij de activiteiten organise-
ren, gaan zij ook langs bij mensen thuis die daar behoefte aan
hebben, voor kopje koffie en een praatje.
De Zonnebloem is een laagdrempelige organisatie waar over
het algemeen geen kosten aan verbonden zijn. Soms wordt om
een kleine bijdrage gevraagd.
Het belangrijkste doel is om gezellig samen te zijn. Er zijn
geen verplichtingen. Kan je de ene maand wel, maar de andere
niet, dan is dat niet erg. Het is ontzettend leuk om alle men-
sen te ontmoeten en een praatje te maken.
Kom daarom gezellig een keertje langs! Voor het precieze pro-
gramma kunt u contact opnemen via mijn telefoonnummer.
Ook vrijwilligers die mee willen helpen zijn van harte welkom
om eens te komen kijken.
Leny Mateijsen 013-5352613

WOENSDAG 20 MAART 20.00 UUR

Parkeren in de w�k
Zoals iedereen gemerkt heeft, is er per 1 december een nieuwe
parkeerregeling in onze wijken ingevoerd. Dat geeft weer druk
op aanbelendende buurten en onduidelijkheden. Waar mag je
parkeren, hoe zit het met de zoekers naar een plaatsje. De
stadstuin heeft gevraagd om vrije plaatsen voor bezoekers,
maar nog niet gekregen. De belangengroep Spoorzone Theresia
(BST) organiseert o.a. hierover een buurtcafé op woensdag 20
maart om 20.00 uur in Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Ook
de nieuwste ontwikkelingen, fietsenstallingen en doorgangen
door Theresia komen aan de orde. Zie voor meer de website
www.Spoorzonetheresia.nl.

OP DEZE KLASSEFOTO

Wie is Wie?
Dit is een van de vele klassefoto’s van de basisschool De Stap-
pen, voorheen de havervelden en de Piusschool. Veel buurtge-
noten hebben op deze school gezeten. Wie kan ons melden
welke klas dit is, in welk jaar ? De foto is gemaakt in de jaren
'70 en de groep staat onder 'De Goede Herder'. Det beeld staat
nog altijd in de Stadstuin Theresia. Welke klasgenoten herkent
U?
Laat het ons weten. De antwoorden zullen we in een volgende
nieuwsbrief bekend maken.En wellicht is dit een aanleiding
voor deze groep om een reünie in de Stadstuin (nog zeer her-
kenbaar als je oude school) te organiseren e-mail: info@stads-
tuintheresia.nl. Tel (013) 590 70 30. Theresiastraat 15A.

Talent in Theresia
Heb jij een TALENT dat je graag in wil zetten

of delen? Laat het ons weten marjojanssens1@gmail.com

Oproep vr�willigers
Vind jij het leuk om als vrijwilliger verbonden te zijn aan de
Stadstuin? Wil je bijvoorbeeld barwerk doen, hand- en span-
diensten vervullen of (kinder)activiteiten organiseren? Of wil je
op een andere manier iets betekenen voor de Stadstuin? Dat
zou leuk zijn! Neem dan contact op Silvia Otten, coördinator-
vrijwilligers@stadstuin.nl, 06 50 81 63 57.

Koersdocument Spoorzone en
Theresia in de raad
De BST reageert

De Belangengroep Spoorzone Theresia (BST) is al ruim 14 jaar
een structurele overlegpartner van de gemeente, in zaken die
de Spoorzone en de wijk Theresia aangaan. In een brief van 3
januari 2019 en in een inspreekronde bij de gemeenteraad op
4 februari heeft de BST (door Hans van den Muijsenberg) een
paar essentiele zaken onder de aandacht gebracht bij de ge-
meenteraad over dit koersdokument.
Het bestuur BST prijst de ambitie, maar geeft ook aan dat het
concept Koersdocument Spoorzone zoals het er ligt nog onvol-
ledig is. De status ervan is niet eenduidig, wat de zorg oproept
dat het een vrijbrief is voor nieuwe ontwikkelingen. In de BST-
publicatie ‘Theresia & De Spoorzone’ uit 2010 benoemt de BST
een aantal Toetsstenen. De voornaamste is: Theresia moet een
rustige woonwijk blijven. De BST uit ook haar zorg over werke-
lijke burgerparticipatie. De invulling en diversiteit daarvan is
zeer abstract en in detail. Als de gemeente die participatie se-
rieus wil nemen dan kan alleen het noemen in het dokument
niet volstaan. Burgerparticipatie zal serieuze betekenis moeten
krijgen.
Een kritiek punt is ook, dat de wijk Theresia (en andere) niet
genoemd worden in het document. Dat is wel essentieel,
omdat Theresia verbindend onderdeel is van de Spoorzone.
Ook de beoogde terughoudendheid bij hoogbouw in de Spoor-
zone is losgelaten. Een hoogte boven de 100 meter waar voor-
heen 70 het maximum was, zorgt voor veel onrust wat betreft
schaduw en wind. Het nieuwe parkeerbeleid in de wijk en in de
spoorzone zorgt voor veel onvrede onder de bewoners van The-
resia. Vooral omdat de gemeente eerst bouwt en dan pas aan
parkeren denkt en niet voldoet aan de directe parkeerbehoefte.
Wat zijn de afspraken met de gemeente wel waard m.b.t. bur-
gerparticipatie, parkeerbeleid, hoger bouwen etc? Een ge-
meente die de moeizaam tot stand gekomen afspraken zonder
enig overleg terzijde legt. Behoud van het cultureel erfgoed
verliest zijn betekenis als de gemeente er zich niet aan houdt.
De huidige gebruikers van Superstedeke (Stedekestraat 53) -
dat ligt aan de route naar het museumkwartier - maken zich
zorgen over het behoud. Ondanks afspraken in 2000 met de
gemeenteraad en B&W dat dit pand behouden zou blijven voor
de kunstenaars, gebeurt het niet. Van der Weegen heeft andere
plannen, kennelijk met steun van de gemeente. Zie de tekst
www.spoorzonetheresia. en www.spoorzone.nl. Wilt U mee-
doen en meepraten? Meldt U: secr. Lange Nieuwstraat 159,
5041DB 013-5355618 email: spoorzone@home.nl.

We helpen Ontmoetingspunt
Loop eens binnen!

Veel mensen, met name ouderen, vinden het moeilijk om hulp
te vragen aan hun sociale omgeving, terwijl er best veel men-
sen zijn die graag hulp willen bieden. Zo ook in Theresia. Om
de hulpvragen beter in beeld te krijgen, starten we in Stadstuin
Theresia met We Helpen Ontmoetingspunten (WOP). Een WOP is
een laagdrempelige plek waar u hulp kunt vragen, uw helper
kunt ontmoeten en informatie kunt krijgen over We Helpen.
Het gaat hierbij dus om informele hulp en niet om hulp bij het
invullen van formulieren of advies.
Het Ontmoetingspunt in de Stadstuin Theresia is vanaf 17 fe-
bruari elke dinsdag tussen 11:00 en 12:30 uur (behalve op
26 feb en 26 mrt)
We zoeken nog vrijwilligers om het WOP in de Stadstuin mee
vorm te geven. Help jij mee?
Ben je gastvrij, heb je een luisterend oor en anderhalf uur per
week tijd? Wil je meer informatie?
Op Valentijnsdag 14 februari van 19:00 tot 21:00 uur in de
Stadstuin zijn Jannie Haverkamp (sociaal werker bij Contourde
Twern) en een van de beheerders of aanwezige vrijwilligers
graag bereid hier meer duidelijkheid over te geven. Je mag je
vraag ook mailen naar marjojanssens1@gmail.com

SENIOR50
Seniorenvereniging (KBO) Theresia Loven Besterd



Voor alle informatie over het huren van ruimte b� de Stadstuin Theresia: 013-5907030. 
E-mailen is ook prima: info@stadstuintheresia.nl

B
o@stffo-mailen is ook prima: inE

theerrvtie oormafformaalle inoorrV
esia.nlthertadstuin

tadstuin te b� de San ruimven hur esia: 013-5907030.Thern

Pizzeria-shoarma DIDIM
Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de

Besterdring 41. Met trots vertelt de heer Evirgen dat zijn
zaak alweer ruim 13 (!) 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 èn 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

MET DANK AAN ONZE SPONSORS HANS VAN BERKEL MAKELAARDIJ, PIZZERIA-SHOARMA DIDIM EN HARRIE’S HAIRLINE

Seniorenvereniging van start
In februari gat de werving van start van de seniorenvereniging
Theresia-Loven Besterd. De vereniging gaat een korte naam
gebruiken: Senior5.0.
Op dit moment telt de vereniging ruim 150 leden. Het doel is
om zo n 150 nieuwe leden te werven en zo'n 300 leden te heb-
ben. Dan kunnen we ook meer diensten en activiteiten aanbie-
den. We doen al veel i.s.m. de Stadstuin Theresia. De
bedoeling is: meer jongere leden (50+) en ook meer eigen-
tijdse diensten op terrein cultuur, computerkennis, belastingen
en lezingen/ reizen. Er komt ook een eigen webpagina en een
nieuwsbrief voor de actualiteiten.
Als je lid bent profiteer je van belangenbehartiging (zoals pen-
sioenen, buurtbelangen, wonen etc), eigentijdse diensten
(computerhulp, kunstworkshops en ook activiteiten (zoals
film, bingo, biljarten etc). Lidmaatschap kost € 23,00 per jaar
, dan kun je ook gebruikmaken van de ziektekostenkorting (8
%) en vele kortingen.
Aanmelden kun je via het secretariaat: Marijke Goyaerts,
(013) 535 04 67; marijkegoyaerts@home.nl,
Lange Nieuwstraat 177, Tilburg.

Van de bestuurstafel
Op 7 januari heeft het bestuur vergaderd. Aan de orde is ge-
weest de nieuwe parkeervergunning voor de wijk. De Stadstuin
wil graag kunnen beschikken over zes vrije parkeerplaatsen
voor de Stadstuin voor (minder valide) bezoekers. Helaas is de
aanvraag vooralsnog afgewezen.
Voorts is besloten een stagewerkplaats erkenning aan te vra-
gen voor onze stagiaires. Daarnaast wordt momenteel hard ge-
werkt aan de website van Stadstuin Theresia; we hopen
binnenkort over een nieuwe eigentijdse website te beschikken
waar met mogelijkheden voor aanmeldingen, forum, activitei-
ten, nieuwsbrief, actualiteiten, maar ook pagina’s voor de
seniorenvereniging, Thebe en de Zonnebloem. Ook is besloten
om de Commissie Doen weer te starten. Tevens heeft een
overleg plaats gevonden met het Zorgatelier over de ruimte.
Uit overleg met de beheerders kwamen aanbevelingen naar
voren over onder andere begeleiding van stagiaires, planning
en beheer, activiteiten, batches, vacatures en verhuur. Tot slot
heeft de werkgroep Zorg in de Buurt het bestuur geadviseerd
over het beleid en uitvoering.
Overigens is de Stadstuin er niet alleen voor buurtbewoners;
afhankelijk van de soort activiteiten kunnen deelnemers ook
komen uit andere delen van de stad. Tot ziens op Valentijns-
dag in de stadstuin op donderdag 14 februari.
De volgende bestuursvergadering is maandag 18 maart.

LEZINGENSERIE IN DE STADSTUIN

Paviljoen Podium
21 februari 2019
Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuinen?
Gert Brunink, ecoloog, komt ons adviseren hoe we onze
tuin/terras kunnen inrichten.

21 maart 2019
Fotograaf Wil van Dusseldorp. Groot fotograaf uit onze wijk
heeft Tilburg in veertig jaar tijd zien veranderen. Hij laat dat
zien en vertelt erover.

17 april 2019
Peer Elshout. Lezing over Filosofie en natuur. Nadenken over
onze toekomst.

15 mei 2019
Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg. Ingrid Luycks van de
gelijknamige galerie vertelt erover.

12 Juni
Prof. Van den Brink is weer aan het woord. In samenwerking
met de Elim gemeente.

Voor alle lezingen geldt dat de zaal open gaat om 19.00 uur
en de lezing begint om 19.30 uur. De lezingen zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Terugkijkend:
Onder grote belangstelling liet op 16 januari 2019 Frans Be-
daux aan de hand van tientallen dia’s ons het werk van zijn
vader Jos.Bedaux zien. Ook aanwezige oud-werknemers van
het architectenbureau gaven ons een kijkje achter de scher-
men van het werk van deze Tilburgse architect. In onze stad
zijn inmiddels 8 ‘bouwwerken’ van Jos.Bedaux gemeentelijk
monument.

Terugblik Sinterklaas
Zaterdagmiddag 24 november was weer het zover: het Sinter-
klaasfeest in de Stadstuin! De zaal liep al snel vol met enthou-
siaste kindjes met ietwat gespannen snuitjes. In afwachting
van de komst van Sint en Piet werd er ijverig geknutseld aan
pietenmutsen en sinterklaasbaarden en konden de kinderen
een super toffe glitter-tattoo laten zetten door Annemarie.
Maar zouden Sint en Piet de Stadstuin wel kunnen vinden?
Henk Koekoek besloot ze een handje te helpen en nam plaats
achter de piano. Er werd door iedereen luidkeels meegezongen
met de sinterklaasliedjes en dat hielp: Sint en
Piet arriveerden in de Stads-
tuin! De Sint nam de tijd voor
een praatje met alle kinderen,
er werd gezongen en Piet
zorgde zoals altijd voor veel
pepernoten en gekkigheid tus-
sendoor. Daarnaast verrasten ze
de kindjes ook nog met een
mooi cadeau! Het was weer een
geslaagd feest, met als kers op de
taart de beroemde pepernoten-douche!
Tot volgend jaar!

TERUGBLIK

Kerst-inn Tweede kerstdag
Net zoals vorig jaar is er een hartverwarmend kerstfeest gevierd
in de Stadstuin voor mensen die Kerst niet alleen wilden vie-
ren. Deze middag ontving de Stadstuin 35 speciale buurtgas-
ten. Er is genoten van een heerlijk vijfgangen diner waarbij
o.a. een prachtig dessert van onze culinaire kok Ton is geser-
veerd. Wat een geweldige sfeer met muziek en samenzang met
buurtgenoten en muzikanten Henk en Wendy. Volgend jaar
weer!

De Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Theresia-Besterd is een organisatie
voor ouderen en hulpbehoevenden in onze wijk. Elke tweede
donderdagochtend van de maand is er een activiteit in de ont-
moetingsruimte van de Bijsterhof in de van Mierlostraat (kof-
fie drinken, spelletje doen, knutselen of een gebedsviering.
Daarnaast hebben we Paas- en Kerstvieringen of een gezellige
middag). Ongeveer één keer per jaar vindt er ook een busreis
plaats waarbij we een dagje weggaan. Dit wordt georganiseerd
door acht vrijwilligers. Naast dat zij de activiteiten organise-
ren, gaan zij ook langs bij mensen thuis die daar behoefte aan
hebben, voor kopje koffie en een praatje.
De Zonnebloem is een laagdrempelige organisatie waar over
het algemeen geen kosten aan verbonden zijn. Soms wordt om
een kleine bijdrage gevraagd.
Het belangrijkste doel is om gezellig samen te zijn. Er zijn
geen verplichtingen. Kan je de ene maand wel, maar de andere
niet, dan is dat niet erg. Het is ontzettend leuk om alle men-
sen te ontmoeten en een praatje te maken.
Kom daarom gezellig een keertje langs! Voor het precieze pro-
gramma kunt u contact opnemen via mijn telefoonnummer.
Ook vrijwilligers die mee willen helpen zijn van harte welkom
om eens te komen kijken.
Leny Mateijsen 013-5352613

WOENSDAG 20 MAART 20.00 UUR

Parkeren in de w�k
Zoals iedereen gemerkt heeft, is er per 1 december een nieuwe
parkeerregeling in onze wijken ingevoerd. Dat geeft weer druk
op aanbelendende buurten en onduidelijkheden. Waar mag je
parkeren, hoe zit het met de zoekers naar een plaatsje. De
stadstuin heeft gevraagd om vrije plaatsen voor bezoekers,
maar nog niet gekregen. De belangengroep Spoorzone Theresia
(BST) organiseert o.a. hierover een buurtcafé op woensdag 20
maart om 20.00 uur in Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Ook
de nieuwste ontwikkelingen, fietsenstallingen en doorgangen
door Theresia komen aan de orde. Zie voor meer de website
www.Spoorzonetheresia.nl.

OP DEZE KLASSEFOTO

Wie is Wie?
Dit is een van de vele klassefoto’s van de basisschool De Stap-
pen, voorheen de havervelden en de Piusschool. Veel buurtge-
noten hebben op deze school gezeten. Wie kan ons melden
welke klas dit is, in welk jaar ? De foto is gemaakt in de jaren
'70 en de groep staat onder 'De Goede Herder'. Det beeld staat
nog altijd in de Stadstuin Theresia. Welke klasgenoten herkent
U?
Laat het ons weten. De antwoorden zullen we in een volgende
nieuwsbrief bekend maken.En wellicht is dit een aanleiding
voor deze groep om een reünie in de Stadstuin (nog zeer her-
kenbaar als je oude school) te organiseren e-mail: info@stads-
tuintheresia.nl. Tel (013) 590 70 30. Theresiastraat 15A.

Talent in Theresia
Heb jij een TALENT dat je graag in wil zetten

of delen? Laat het ons weten marjojanssens1@gmail.com

Oproep vr�willigers
Vind jij het leuk om als vrijwilliger verbonden te zijn aan de
Stadstuin? Wil je bijvoorbeeld barwerk doen, hand- en span-
diensten vervullen of (kinder)activiteiten organiseren? Of wil je
op een andere manier iets betekenen voor de Stadstuin? Dat
zou leuk zijn! Neem dan contact op Silvia Otten, coördinator-
vrijwilligers@stadstuin.nl, 06 50 81 63 57.

Koersdocument Spoorzone en
Theresia in de raad
De BST reageert

De Belangengroep Spoorzone Theresia (BST) is al ruim 14 jaar
een structurele overlegpartner van de gemeente, in zaken die
de Spoorzone en de wijk Theresia aangaan. In een brief van 3
januari 2019 en in een inspreekronde bij de gemeenteraad op
4 februari heeft de BST (door Hans van den Muijsenberg) een
paar essentiele zaken onder de aandacht gebracht bij de ge-
meenteraad over dit koersdokument.
Het bestuur BST prijst de ambitie, maar geeft ook aan dat het
concept Koersdocument Spoorzone zoals het er ligt nog onvol-
ledig is. De status ervan is niet eenduidig, wat de zorg oproept
dat het een vrijbrief is voor nieuwe ontwikkelingen. In de BST-
publicatie ‘Theresia & De Spoorzone’ uit 2010 benoemt de BST
een aantal Toetsstenen. De voornaamste is: Theresia moet een
rustige woonwijk blijven. De BST uit ook haar zorg over werke-
lijke burgerparticipatie. De invulling en diversiteit daarvan is
zeer abstract en in detail. Als de gemeente die participatie se-
rieus wil nemen dan kan alleen het noemen in het dokument
niet volstaan. Burgerparticipatie zal serieuze betekenis moeten
krijgen.
Een kritiek punt is ook, dat de wijk Theresia (en andere) niet
genoemd worden in het document. Dat is wel essentieel,
omdat Theresia verbindend onderdeel is van de Spoorzone.
Ook de beoogde terughoudendheid bij hoogbouw in de Spoor-
zone is losgelaten. Een hoogte boven de 100 meter waar voor-
heen 70 het maximum was, zorgt voor veel onrust wat betreft
schaduw en wind. Het nieuwe parkeerbeleid in de wijk en in de
spoorzone zorgt voor veel onvrede onder de bewoners van The-
resia. Vooral omdat de gemeente eerst bouwt en dan pas aan
parkeren denkt en niet voldoet aan de directe parkeerbehoefte.
Wat zijn de afspraken met de gemeente wel waard m.b.t. bur-
gerparticipatie, parkeerbeleid, hoger bouwen etc? Een ge-
meente die de moeizaam tot stand gekomen afspraken zonder
enig overleg terzijde legt. Behoud van het cultureel erfgoed
verliest zijn betekenis als de gemeente er zich niet aan houdt.
De huidige gebruikers van Superstedeke (Stedekestraat 53) -
dat ligt aan de route naar het museumkwartier - maken zich
zorgen over het behoud. Ondanks afspraken in 2000 met de
gemeenteraad en B&W dat dit pand behouden zou blijven voor
de kunstenaars, gebeurt het niet. Van der Weegen heeft andere
plannen, kennelijk met steun van de gemeente. Zie de tekst
www.spoorzonetheresia. en www.spoorzone.nl. Wilt U mee-
doen en meepraten? Meldt U: secr. Lange Nieuwstraat 159,
5041DB 013-5355618 email: spoorzone@home.nl.

We helpen Ontmoetingspunt
Loop eens binnen!

Veel mensen, met name ouderen, vinden het moeilijk om hulp
te vragen aan hun sociale omgeving, terwijl er best veel men-
sen zijn die graag hulp willen bieden. Zo ook in Theresia. Om
de hulpvragen beter in beeld te krijgen, starten we in Stadstuin
Theresia met We Helpen Ontmoetingspunten (WOP). Een WOP is
een laagdrempelige plek waar u hulp kunt vragen, uw helper
kunt ontmoeten en informatie kunt krijgen over We Helpen.
Het gaat hierbij dus om informele hulp en niet om hulp bij het
invullen van formulieren of advies.
Het Ontmoetingspunt in de Stadstuin Theresia is vanaf 17 fe-
bruari elke dinsdag tussen 11:00 en 12:30 uur (behalve op
26 feb en 26 mrt)
We zoeken nog vrijwilligers om het WOP in de Stadstuin mee
vorm te geven. Help jij mee?
Ben je gastvrij, heb je een luisterend oor en anderhalf uur per
week tijd? Wil je meer informatie?
Op Valentijnsdag 14 februari van 19:00 tot 21:00 uur in de
Stadstuin zijn Jannie Haverkamp (sociaal werker bij Contourde
Twern) en een van de beheerders of aanwezige vrijwilligers
graag bereid hier meer duidelijkheid over te geven. Je mag je
vraag ook mailen naar marjojanssens1@gmail.com

SENIOR50
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Voor alle informatie over het huren van ruimte b� de Stadstuin Theresia: 013-5907030. 
E-mailen is ook prima: info@stadstuintheresia.nl

B
o@stffo-mailen is ook prima: inE
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tadstuin te b� de San ruimven hur esia: 013-5907030.Thern

Pizzeria-shoarma DIDIM
Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de

Besterdring 41. Met trots vertelt de heer Evirgen dat zijn
zaak alweer ruim 13 (!) 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 èn 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

MET DANK AAN ONZE SPONSORS HANS VAN BERKEL MAKELAARDIJ, PIZZERIA-SHOARMA DIDIM EN HARRIE’S HAIRLINE

Seniorenvereniging van start
In februari gat de werving van start van de seniorenvereniging
Theresia-Loven Besterd. De vereniging gaat een korte naam
gebruiken: Senior5.0.
Op dit moment telt de vereniging ruim 150 leden. Het doel is
om zo n 150 nieuwe leden te werven en zo'n 300 leden te heb-
ben. Dan kunnen we ook meer diensten en activiteiten aanbie-
den. We doen al veel i.s.m. de Stadstuin Theresia. De
bedoeling is: meer jongere leden (50+) en ook meer eigen-
tijdse diensten op terrein cultuur, computerkennis, belastingen
en lezingen/ reizen. Er komt ook een eigen webpagina en een
nieuwsbrief voor de actualiteiten.
Als je lid bent profiteer je van belangenbehartiging (zoals pen-
sioenen, buurtbelangen, wonen etc), eigentijdse diensten
(computerhulp, kunstworkshops en ook activiteiten (zoals
film, bingo, biljarten etc). Lidmaatschap kost € 23,00 per jaar
, dan kun je ook gebruikmaken van de ziektekostenkorting (8
%) en vele kortingen.
Aanmelden kun je via het secretariaat: Marijke Goyaerts,
(013) 535 04 67; marijkegoyaerts@home.nl,
Lange Nieuwstraat 177, Tilburg.

Van de bestuurstafel
Op 7 januari heeft het bestuur vergaderd. Aan de orde is ge-
weest de nieuwe parkeervergunning voor de wijk. De Stadstuin
wil graag kunnen beschikken over zes vrije parkeerplaatsen
voor de Stadstuin voor (minder valide) bezoekers. Helaas is de
aanvraag vooralsnog afgewezen.
Voorts is besloten een stagewerkplaats erkenning aan te vra-
gen voor onze stagiaires. Daarnaast wordt momenteel hard ge-
werkt aan de website van Stadstuin Theresia; we hopen
binnenkort over een nieuwe eigentijdse website te beschikken
waar met mogelijkheden voor aanmeldingen, forum, activitei-
ten, nieuwsbrief, actualiteiten, maar ook pagina’s voor de
seniorenvereniging, Thebe en de Zonnebloem. Ook is besloten
om de Commissie Doen weer te starten. Tevens heeft een
overleg plaats gevonden met het Zorgatelier over de ruimte.
Uit overleg met de beheerders kwamen aanbevelingen naar
voren over onder andere begeleiding van stagiaires, planning
en beheer, activiteiten, batches, vacatures en verhuur. Tot slot
heeft de werkgroep Zorg in de Buurt het bestuur geadviseerd
over het beleid en uitvoering.
Overigens is de Stadstuin er niet alleen voor buurtbewoners;
afhankelijk van de soort activiteiten kunnen deelnemers ook
komen uit andere delen van de stad. Tot ziens op Valentijns-
dag in de stadstuin op donderdag 14 februari.
De volgende bestuursvergadering is maandag 18 maart.

LEZINGENSERIE IN DE STADSTUIN

Paviljoen Podium
21 februari 2019
Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuinen?
Gert Brunink, ecoloog, komt ons adviseren hoe we onze
tuin/terras kunnen inrichten.

21 maart 2019
Fotograaf Wil van Dusseldorp. Groot fotograaf uit onze wijk
heeft Tilburg in veertig jaar tijd zien veranderen. Hij laat dat
zien en vertelt erover.

17 april 2019
Peer Elshout. Lezing over Filosofie en natuur. Nadenken over
onze toekomst.

15 mei 2019
Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg. Ingrid Luycks van de
gelijknamige galerie vertelt erover.

12 Juni
Prof. Van den Brink is weer aan het woord. In samenwerking
met de Elim gemeente.

Voor alle lezingen geldt dat de zaal open gaat om 19.00 uur
en de lezing begint om 19.30 uur. De lezingen zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Terugkijkend:
Onder grote belangstelling liet op 16 januari 2019 Frans Be-
daux aan de hand van tientallen dia’s ons het werk van zijn
vader Jos.Bedaux zien. Ook aanwezige oud-werknemers van
het architectenbureau gaven ons een kijkje achter de scher-
men van het werk van deze Tilburgse architect. In onze stad
zijn inmiddels 8 ‘bouwwerken’ van Jos.Bedaux gemeentelijk
monument.

Terugblik Sinterklaas
Zaterdagmiddag 24 november was weer het zover: het Sinter-
klaasfeest in de Stadstuin! De zaal liep al snel vol met enthou-
siaste kindjes met ietwat gespannen snuitjes. In afwachting
van de komst van Sint en Piet werd er ijverig geknutseld aan
pietenmutsen en sinterklaasbaarden en konden de kinderen
een super toffe glitter-tattoo laten zetten door Annemarie.
Maar zouden Sint en Piet de Stadstuin wel kunnen vinden?
Henk Koekoek besloot ze een handje te helpen en nam plaats
achter de piano. Er werd door iedereen luidkeels meegezongen
met de sinterklaasliedjes en dat hielp: Sint en
Piet arriveerden in de Stads-
tuin! De Sint nam de tijd voor
een praatje met alle kinderen,
er werd gezongen en Piet
zorgde zoals altijd voor veel
pepernoten en gekkigheid tus-
sendoor. Daarnaast verrasten ze
de kindjes ook nog met een
mooi cadeau! Het was weer een
geslaagd feest, met als kers op de
taart de beroemde pepernoten-douche!
Tot volgend jaar!

TERUGBLIK

Kerst-inn Tweede kerstdag
Net zoals vorig jaar is er een hartverwarmend kerstfeest gevierd
in de Stadstuin voor mensen die Kerst niet alleen wilden vie-
ren. Deze middag ontving de Stadstuin 35 speciale buurtgas-
ten. Er is genoten van een heerlijk vijfgangen diner waarbij
o.a. een prachtig dessert van onze culinaire kok Ton is geser-
veerd. Wat een geweldige sfeer met muziek en samenzang met
buurtgenoten en muzikanten Henk en Wendy. Volgend jaar
weer!

De Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Theresia-Besterd is een organisatie
voor ouderen en hulpbehoevenden in onze wijk. Elke tweede
donderdagochtend van de maand is er een activiteit in de ont-
moetingsruimte van de Bijsterhof in de van Mierlostraat (kof-
fie drinken, spelletje doen, knutselen of een gebedsviering.
Daarnaast hebben we Paas- en Kerstvieringen of een gezellige
middag). Ongeveer één keer per jaar vindt er ook een busreis
plaats waarbij we een dagje weggaan. Dit wordt georganiseerd
door acht vrijwilligers. Naast dat zij de activiteiten organise-
ren, gaan zij ook langs bij mensen thuis die daar behoefte aan
hebben, voor kopje koffie en een praatje.
De Zonnebloem is een laagdrempelige organisatie waar over
het algemeen geen kosten aan verbonden zijn. Soms wordt om
een kleine bijdrage gevraagd.
Het belangrijkste doel is om gezellig samen te zijn. Er zijn
geen verplichtingen. Kan je de ene maand wel, maar de andere
niet, dan is dat niet erg. Het is ontzettend leuk om alle men-
sen te ontmoeten en een praatje te maken.
Kom daarom gezellig een keertje langs! Voor het precieze pro-
gramma kunt u contact opnemen via mijn telefoonnummer.
Ook vrijwilligers die mee willen helpen zijn van harte welkom
om eens te komen kijken.
Leny Mateijsen 013-5352613

WOENSDAG 20 MAART 20.00 UUR

Parkeren in de w�k
Zoals iedereen gemerkt heeft, is er per 1 december een nieuwe
parkeerregeling in onze wijken ingevoerd. Dat geeft weer druk
op aanbelendende buurten en onduidelijkheden. Waar mag je
parkeren, hoe zit het met de zoekers naar een plaatsje. De
stadstuin heeft gevraagd om vrije plaatsen voor bezoekers,
maar nog niet gekregen. De belangengroep Spoorzone Theresia
(BST) organiseert o.a. hierover een buurtcafé op woensdag 20
maart om 20.00 uur in Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Ook
de nieuwste ontwikkelingen, fietsenstallingen en doorgangen
door Theresia komen aan de orde. Zie voor meer de website
www.Spoorzonetheresia.nl.

OP DEZE KLASSEFOTO

Wie is Wie?
Dit is een van de vele klassefoto’s van de basisschool De Stap-
pen, voorheen de havervelden en de Piusschool. Veel buurtge-
noten hebben op deze school gezeten. Wie kan ons melden
welke klas dit is, in welk jaar ? De foto is gemaakt in de jaren
'70 en de groep staat onder 'De Goede Herder'. Det beeld staat
nog altijd in de Stadstuin Theresia. Welke klasgenoten herkent
U?
Laat het ons weten. De antwoorden zullen we in een volgende
nieuwsbrief bekend maken.En wellicht is dit een aanleiding
voor deze groep om een reünie in de Stadstuin (nog zeer her-
kenbaar als je oude school) te organiseren e-mail: info@stads-
tuintheresia.nl. Tel (013) 590 70 30. Theresiastraat 15A.

Talent in Theresia
Heb jij een TALENT dat je graag in wil zetten

of delen? Laat het ons weten marjojanssens1@gmail.com

Oproep vr�willigers
Vind jij het leuk om als vrijwilliger verbonden te zijn aan de
Stadstuin? Wil je bijvoorbeeld barwerk doen, hand- en span-
diensten vervullen of (kinder)activiteiten organiseren? Of wil je
op een andere manier iets betekenen voor de Stadstuin? Dat
zou leuk zijn! Neem dan contact op Silvia Otten, coördinator-
vrijwilligers@stadstuin.nl, 06 50 81 63 57.

Koersdocument Spoorzone en
Theresia in de raad
De BST reageert

De Belangengroep Spoorzone Theresia (BST) is al ruim 14 jaar
een structurele overlegpartner van de gemeente, in zaken die
de Spoorzone en de wijk Theresia aangaan. In een brief van 3
januari 2019 en in een inspreekronde bij de gemeenteraad op
4 februari heeft de BST (door Hans van den Muijsenberg) een
paar essentiele zaken onder de aandacht gebracht bij de ge-
meenteraad over dit koersdokument.
Het bestuur BST prijst de ambitie, maar geeft ook aan dat het
concept Koersdocument Spoorzone zoals het er ligt nog onvol-
ledig is. De status ervan is niet eenduidig, wat de zorg oproept
dat het een vrijbrief is voor nieuwe ontwikkelingen. In de BST-
publicatie ‘Theresia & De Spoorzone’ uit 2010 benoemt de BST
een aantal Toetsstenen. De voornaamste is: Theresia moet een
rustige woonwijk blijven. De BST uit ook haar zorg over werke-
lijke burgerparticipatie. De invulling en diversiteit daarvan is
zeer abstract en in detail. Als de gemeente die participatie se-
rieus wil nemen dan kan alleen het noemen in het dokument
niet volstaan. Burgerparticipatie zal serieuze betekenis moeten
krijgen.
Een kritiek punt is ook, dat de wijk Theresia (en andere) niet
genoemd worden in het document. Dat is wel essentieel,
omdat Theresia verbindend onderdeel is van de Spoorzone.
Ook de beoogde terughoudendheid bij hoogbouw in de Spoor-
zone is losgelaten. Een hoogte boven de 100 meter waar voor-
heen 70 het maximum was, zorgt voor veel onrust wat betreft
schaduw en wind. Het nieuwe parkeerbeleid in de wijk en in de
spoorzone zorgt voor veel onvrede onder de bewoners van The-
resia. Vooral omdat de gemeente eerst bouwt en dan pas aan
parkeren denkt en niet voldoet aan de directe parkeerbehoefte.
Wat zijn de afspraken met de gemeente wel waard m.b.t. bur-
gerparticipatie, parkeerbeleid, hoger bouwen etc? Een ge-
meente die de moeizaam tot stand gekomen afspraken zonder
enig overleg terzijde legt. Behoud van het cultureel erfgoed
verliest zijn betekenis als de gemeente er zich niet aan houdt.
De huidige gebruikers van Superstedeke (Stedekestraat 53) -
dat ligt aan de route naar het museumkwartier - maken zich
zorgen over het behoud. Ondanks afspraken in 2000 met de
gemeenteraad en B&W dat dit pand behouden zou blijven voor
de kunstenaars, gebeurt het niet. Van der Weegen heeft andere
plannen, kennelijk met steun van de gemeente. Zie de tekst
www.spoorzonetheresia. en www.spoorzone.nl. Wilt U mee-
doen en meepraten? Meldt U: secr. Lange Nieuwstraat 159,
5041DB 013-5355618 email: spoorzone@home.nl.

We helpen Ontmoetingspunt
Loop eens binnen!

Veel mensen, met name ouderen, vinden het moeilijk om hulp
te vragen aan hun sociale omgeving, terwijl er best veel men-
sen zijn die graag hulp willen bieden. Zo ook in Theresia. Om
de hulpvragen beter in beeld te krijgen, starten we in Stadstuin
Theresia met We Helpen Ontmoetingspunten (WOP). Een WOP is
een laagdrempelige plek waar u hulp kunt vragen, uw helper
kunt ontmoeten en informatie kunt krijgen over We Helpen.
Het gaat hierbij dus om informele hulp en niet om hulp bij het
invullen van formulieren of advies.
Het Ontmoetingspunt in de Stadstuin Theresia is vanaf 17 fe-
bruari elke dinsdag tussen 11:00 en 12:30 uur (behalve op
26 feb en 26 mrt)
We zoeken nog vrijwilligers om het WOP in de Stadstuin mee
vorm te geven. Help jij mee?
Ben je gastvrij, heb je een luisterend oor en anderhalf uur per
week tijd? Wil je meer informatie?
Op Valentijnsdag 14 februari van 19:00 tot 21:00 uur in de
Stadstuin zijn Jannie Haverkamp (sociaal werker bij Contourde
Twern) en een van de beheerders of aanwezige vrijwilligers
graag bereid hier meer duidelijkheid over te geven. Je mag je
vraag ook mailen naar marjojanssens1@gmail.com

SENIOR50
Seniorenvereniging (KBO) Theresia Loven Besterd
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Harries Hairline,
sinds 1995 een begrip in Theresia

en ver daarbuiten!
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier

al meer dan 23 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

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia FEB MRT APRIL 2019
Wanneer Wat Contactgegevens, aanmelden Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
Zondag 13.00-17.00 u ZONDAGMIDDAGKAFFEE Om de week: 10,24 feb, 10,24 mrt, 7 apr, 5,19 mei

Gastheer: Ton info@stadstuintheresia.nl €2,00
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE om de week: 11,18 febr, 4,18 mrt, 1,15,29 april, 13,27 mei

Roosmarie Seijsener info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 /
www.facebook.com/rosamindful/ €7,50 / €30,00 per 3 mnd

Dinsdag 10.00-16.00 u INLOOP spelletje, praatje, lezen, wat je wilt
Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop

Dinsdag 11.00-12.30 u WE HELPEN (WOP) Jannie Haverkamp (Contour de Twern) Vrije inloop
niet op 26 feb, 5 mrt en 26 mrt.

Dinsdag 19.30 u VRIJ RIKKEN Ben / Marian info@stadstuintheresia.nl €2.50

Woensdag 11.00-11.45 u BEWUST BEWEGEN VOOR OUDEREN 6,13,20 en 27 febr €2,50 per keer
Tomoko Stalpers eerste twee proeflessen gratis
info: Tomoko.stalpers@gmail.com / www.tomokostalpers.com

Donderdag 10.00-16.00 u INLOOP spelletje, praatje, lezen, wat je wilt
Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop

Donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN elke laatste donderdag van de maand €12,50
Anja Driessens info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl

Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN Ben info@stadstuintheresia.nl €2,00 incl koffie/thee

Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN Hans Suos pieter.johanns@gmail.com €6,00 per maand

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
donderdag 14 februari VALENTIJNSDAGONTMOETING met bierproeverij voor buurtbewoners en vrijwilligers Theresia.

19.00-21.00 u Vrije inloop; neem je buur gezellig mee.
donderdag 14 februari WE HELPEN INFORMATIE Jannie Haverkamp (sociaal werker bij Contourde Twern)

19.00-21.30 u info: marjojanssens1@gmail.com
woensdag 21 februari PAVILJOEN PODIUM Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuin

19.30 u Gert Brunink, ecoloog, adviseert ons hoe we onze tuin kunnen inrichten.
info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00

dinsdag 26 februari BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Vrolijke tilburgse Carnavalsmiddag met Tonpraeter
12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via

eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50
zaterdag 2 maart KINDERCARNAVAL Meld je wel even aan via info@stadstuintheresia.nl

14.00-17.00uur €2,50 p. kind, ouders gratis
zaterdag 9 en 16 maart TALENT IN THERESIA: SCHRIJFATELIER 7,50 per keer incl koffie en thee

11.00-13.00 u Miek van Asten-Gallé www.festinalentehaastjelangzaam.nl /schrijfatelier
donderdag 14 maart THERESIA KOOKT Graag aanmelden voor 8 maart, zowel voor kokers als mee-eters

18.00 u via info@theresiastadstuin.nl vóór 8 mrt €5,00 p.p. kinderen €3,50
vrijdag 15 maart NL DOET Thema is Tuinieren en opknappen van de binnentuin

9.30-15.00 u Info en aanmelden website: nldoet.nl
woensdag 21 maart PAVILJOEN PODIUM Fotograaf Wil van Dusseldorp. Groot fotograaf uit onze wijk heeft Tilburg

19.30 u in 40 jaar zien veranderen. Hij laat dat zien en vertelt erover.
info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.

dinsdag 26 mrt BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Paaseieren maken en beschilderen
12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via

eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50
donderdag 4 en 11 april TALENT IN THERESIA: SCHRIJFATELIER 7,50 per keer incl koffie en thee

19.30-21.30 u Miek van Asten-Gallé www.festinalentehaastjelangzaam.nl /schrijfatelier
woensdag 17 april PAVILJOEN PODIUM Peer Elshout. Filosofie en natuur. Nadenken over onze toekomst.

19.30 u info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.
dinsdag 23 april BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Aquarel

12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via
eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50woens-

dag 15 mei PAVILJOEN PODIUM Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg. Ingrid Luycks van de gelijknamige
19.30 u galerie komt naar de Stadstuin.

info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.
dinsdag 21 mei BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Verrassing

12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via
eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50

woensdag 12 juni PAVILJOEN PODIUM Prof. Van den Brink is weer aan het woord. In samenwerking met de
19.30 u Elimgemeente. info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl.

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

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.

Ons team bestaat uit drie hoog opgeleide en enthousiaste
medewerkers met oog voor detail en een groot inlevings-
vermogen 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 marktomstandig-
heden nauwlettend voor u in de gaten. Waar nodig onder-
nemen wij gelijk actie.

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.

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

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

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA
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VOORJAAR 2019

Ontmoetingen in de Stadsstuin
In de wijk Theresia worden in het voorjaar 2019 ontmoetings-
middagen aangeboden door de samenwerkende organisaties
(zie onder*). Een groep van ongeveer 25 mensen die niet veel
buiten komen of minder mogelijkheden hebben, wordt een
mooie ontmoetingsmiddag aangeboden inclusief een warme
lunch en creatieve en/of educatieve activiteiten. In het Pavil-
joen van de Stadstuin Theresia. De kosten zijn € 2,50 pp incl.
één consumptie per middag. PS: Neem gerust een buurvrouw of
kennis mee.
Dinsdag 26 februari 14:00 uur: 'Een vrolijke Tilburgse carna-
vals-middag met Tonpraetster Christel van den Dungen’.
Tijdens een carnavaleske middag met leuke carnavalsschlagers
zal deze bekende Tilburgse Tonpraeter met fantastisch Tilburgs
dialect (kaaibanden tilburgs) een praet houden over actualitei-
ten uit oa onze buurt. Lachen, gieren brullen en met een ge-
zellig borreltje (schrobelaertje) erbij. Carnaval is in the air in
de Stadstuin. U komt toch zeker ook verkleed? Inclusief warme
lunch met Tilburgs tintje.
Dinsdag 26 maart; 'Zelf Paaseieren maken en schilderen'.
Tijdens de workshop worden allerlei materialen gebruikt om
mooie eigentijdse Paaseieren te maken, inclusief lunch met
soep en voorjaarsgroenten.
Aanmelden via info@stadstuintheresia.nl; www.stadstuinthe-
resia.nl of 013 590 70 30. Inloop vanaf 12.00 uur, aanvang
12.30 uur tot 16.00 uur.
* De Samenwerkende organisaties Theresia; KBO afdeling There-
sia, Zonnebloem afdeling Theresia, TOG, Amarant Theresiaplein,
Zorgatelier de Binnentuin, Thebe wijkteam, GGZ Tilburg,
Stadstuin Theresia.

ZATERDAG 2 MAART 14.00 - 17.00 uur

Kindercarnaval
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer kindercarna-
val in Stadstuin Theresia! Alle mini-Kruiken en Kruikinnekes
zijn op zaterdag 2 maart van 14:.00 tot 17:00 uur welkom om
een groot feest te komen maken. Natuurlijk mogen de papa's
en mama's van Spiderman, Elsa, Ridder en Roodkapje ook mee-
komen. De kosten zijn € 2,50 per kind en ouders komen gratis
mee. Meld je wel even aan via info@stadstuintheresia.nl, dan
weet je zeker dat je de Tsjoe Tsjoe Wa mee kan doen. Tot dan!

DONDERDAG 14 MAART VANAF 18.00 UUR

Theresia Kookt
Op 14 maart vanaf 18:00 uur gaat Theresia
koken en afscheid nemen van de winter.
Theresianen zijn dan welkom in het om met elkaar gezellig te
genieten van kookprestaties van buurtgenoten.
Naast eters zijn we ook op zoek naar buurtbewoners die hun
eigen gerecht, zoals hartige taart, salades, stoofpotjes etc. wil-
len presenteren.
Graag opgeven (dit geldt zowel voor kokers als mee-eters) op
het mailadres
Info@theresiastadstuin.nl voor 08-03-2019.
Kosten voor hen die komen eten: € 5,00 per persoon, kinderen
€ 3,50 (gratis ranja).
De kokers eten natuurlijk gratis mee en krijgen hun inkoop ver-
goed.
Tot 14 maart!

Vr� schr�ven
Vrij schrijven of FreeWriting is een methode om jezelf vrij te
schrijven. Ik wilde altijd al graag schrijven, maar dacht dat ik
het niet kon. Alleen mijn ellende van me afschrijven, dat ging
wel.
Toen maakte ik kennis met FreeWriting, vrij schrijven en dat was
heerlijk om te doen.
Je bepaalt je schrijftijd met een timer en begint te schrijven op
een leeg vel papier, zonder stoppen of je pen van het papier te
halen.
Er komen ongekende dingen bij je naar boven die je inspireren,
richting geven, stappen laten zetten. Het gaat sneller dan na-
denken en gaat je helpen als je bv. ergens mee vast zit.
Mij geeft het een gevoel van vrijheid, ruimte, lucht krijgen, heft
in eigen hand hebben. Als je het samen doet is het gezellig en
het werkt verbindend.

Ik wil ook jou hier graag kennis mee laten maken en ervan laten
genieten. Daarom meldde ik me aan bij “Talent in Theresia”.
Vandaar nu: ‘Schrijfatelier Stadstuin Theresia’.
Ik nodig je van harte uit om te komen ervaren wat FreeWriting is
en met jou doet.
En wel op de zaterdagochtenden 9 en 16 Maart van 11:00 tot
13:00 uur of op de donderdagavonden 4 en 11 April van
19:30 tot 21:30 uur in Het Tuinatelier van Stadstuin Theresia.
Opgeven kan via mijn website www.festinalentehaastjelang-
zaam.nl/schrijfatelier

De kosten bedragen € 7.50 per keer, inclusief koffie en thee.
Je kunt ter plekke betalen.
Voor pen en papier wordt gezorgd. Liever eigen materiaal mee-
brengen? Dat kan natuurlijk ook.

Miek van Asten-Gallé



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 21 maart 2019.

Harries Hairline,
sinds 1995 een begrip in Theresia

en ver daarbuiten!
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier

al meer dan 23 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

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia FEB MRT APRIL 2019
Wanneer Wat Contactgegevens, aanmelden Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
Zondag 13.00-17.00 u ZONDAGMIDDAGKAFFEE Om de week: 10,24 feb, 10,24 mrt, 7 apr, 5,19 mei

Gastheer: Ton info@stadstuintheresia.nl €2,00
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE om de week: 11,18 febr, 4,18 mrt, 1,15,29 april, 13,27 mei

Roosmarie Seijsener info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 /
www.facebook.com/rosamindful/ €7,50 / €30,00 per 3 mnd

Dinsdag 10.00-16.00 u INLOOP spelletje, praatje, lezen, wat je wilt
Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop

Dinsdag 11.00-12.30 u WE HELPEN (WOP) Jannie Haverkamp (Contour de Twern) Vrije inloop
niet op 26 feb, 5 mrt en 26 mrt.

Dinsdag 19.30 u VRIJ RIKKEN Ben / Marian info@stadstuintheresia.nl €2.50

Woensdag 11.00-11.45 u BEWUST BEWEGEN VOOR OUDEREN 6,13,20 en 27 febr €2,50 per keer
Tomoko Stalpers eerste twee proeflessen gratis
info: Tomoko.stalpers@gmail.com / www.tomokostalpers.com

Donderdag 10.00-16.00 u INLOOP spelletje, praatje, lezen, wat je wilt
Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop

Donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN elke laatste donderdag van de maand €12,50
Anja Driessens info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl

Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN Ben info@stadstuintheresia.nl €2,00 incl koffie/thee

Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN Hans Suos pieter.johanns@gmail.com €6,00 per maand

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
donderdag 14 februari VALENTIJNSDAGONTMOETING met bierproeverij voor buurtbewoners en vrijwilligers Theresia.

19.00-21.00 u Vrije inloop; neem je buur gezellig mee.
donderdag 14 februari WE HELPEN INFORMATIE Jannie Haverkamp (sociaal werker bij Contourde Twern)

19.00-21.30 u info: marjojanssens1@gmail.com
woensdag 21 februari PAVILJOEN PODIUM Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuin

19.30 u Gert Brunink, ecoloog, adviseert ons hoe we onze tuin kunnen inrichten.
info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00

dinsdag 26 februari BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Vrolijke tilburgse Carnavalsmiddag met Tonpraeter
12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via

eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50
zaterdag 2 maart KINDERCARNAVAL Meld je wel even aan via info@stadstuintheresia.nl

14.00-17.00uur €2,50 p. kind, ouders gratis
zaterdag 9 en 16 maart TALENT IN THERESIA: SCHRIJFATELIER 7,50 per keer incl koffie en thee

11.00-13.00 u Miek van Asten-Gallé www.festinalentehaastjelangzaam.nl /schrijfatelier
donderdag 14 maart THERESIA KOOKT Graag aanmelden voor 8 maart, zowel voor kokers als mee-eters

18.00 u via info@theresiastadstuin.nl vóór 8 mrt €5,00 p.p. kinderen €3,50
vrijdag 15 maart NL DOET Thema is Tuinieren en opknappen van de binnentuin

9.30-15.00 u Info en aanmelden website: nldoet.nl
woensdag 21 maart PAVILJOEN PODIUM Fotograaf Wil van Dusseldorp. Groot fotograaf uit onze wijk heeft Tilburg

19.30 u in 40 jaar zien veranderen. Hij laat dat zien en vertelt erover.
info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.

dinsdag 26 mrt BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Paaseieren maken en beschilderen
12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via

eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50
donderdag 4 en 11 april TALENT IN THERESIA: SCHRIJFATELIER 7,50 per keer incl koffie en thee

19.30-21.30 u Miek van Asten-Gallé www.festinalentehaastjelangzaam.nl /schrijfatelier
woensdag 17 april PAVILJOEN PODIUM Peer Elshout. Filosofie en natuur. Nadenken over onze toekomst.

19.30 u info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.
dinsdag 23 april BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Aquarel

12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via
eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50woens-

dag 15 mei PAVILJOEN PODIUM Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg. Ingrid Luycks van de gelijknamige
19.30 u galerie komt naar de Stadstuin.

info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl. Zaal open 19.00 u.
dinsdag 21 mei BIJZONDERE ONTMOETINGEN - Verrassing

12.00 -16.00 u ism Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern ea. Aanmelden via
eigen organisatie of info@stadstuintheresia.nl eigen bijdrage €2,50

woensdag 12 juni PAVILJOEN PODIUM Prof. Van den Brink is weer aan het woord. In samenwerking met de
19.30 u Elimgemeente. info: Willem Bongaerts info@stadstuintheresia.nl.

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

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.

Ons team bestaat uit drie hoog opgeleide en enthousiaste
medewerkers met oog voor detail en een groot inlevings-
vermogen 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 marktomstandig-
heden nauwlettend voor u in de gaten. Waar nodig onder-
nemen wij gelijk actie.

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.

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

U kunt ons bereiken op 013-5070930 of
per mail via makelaardij@hansvanberkel.nl
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Ontmoetingen in de Stadsstuin
In de wijk Theresia worden in het voorjaar 2019 ontmoetings-
middagen aangeboden door de samenwerkende organisaties
(zie onder*). Een groep van ongeveer 25 mensen die niet veel
buiten komen of minder mogelijkheden hebben, wordt een
mooie ontmoetingsmiddag aangeboden inclusief een warme
lunch en creatieve en/of educatieve activiteiten. In het Pavil-
joen van de Stadstuin Theresia. De kosten zijn € 2,50 pp incl.
één consumptie per middag. PS: Neem gerust een buurvrouw of
kennis mee.
Dinsdag 26 februari 14:00 uur: 'Een vrolijke Tilburgse carna-
vals-middag met Tonpraetster Christel van den Dungen’.
Tijdens een carnavaleske middag met leuke carnavalsschlagers
zal deze bekende Tilburgse Tonpraeter met fantastisch Tilburgs
dialect (kaaibanden tilburgs) een praet houden over actualitei-
ten uit oa onze buurt. Lachen, gieren brullen en met een ge-
zellig borreltje (schrobelaertje) erbij. Carnaval is in the air in
de Stadstuin. U komt toch zeker ook verkleed? Inclusief warme
lunch met Tilburgs tintje.
Dinsdag 26 maart; 'Zelf Paaseieren maken en schilderen'.
Tijdens de workshop worden allerlei materialen gebruikt om
mooie eigentijdse Paaseieren te maken, inclusief lunch met
soep en voorjaarsgroenten.
Aanmelden via info@stadstuintheresia.nl; www.stadstuinthe-
resia.nl of 013 590 70 30. Inloop vanaf 12.00 uur, aanvang
12.30 uur tot 16.00 uur.
* De Samenwerkende organisaties Theresia; KBO afdeling There-
sia, Zonnebloem afdeling Theresia, TOG, Amarant Theresiaplein,
Zorgatelier de Binnentuin, Thebe wijkteam, GGZ Tilburg,
Stadstuin Theresia.

ZATERDAG 2 MAART 14.00 - 17.00 uur

Kindercarnaval
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer kindercarna-
val in Stadstuin Theresia! Alle mini-Kruiken en Kruikinnekes
zijn op zaterdag 2 maart van 14:.00 tot 17:00 uur welkom om
een groot feest te komen maken. Natuurlijk mogen de papa's
en mama's van Spiderman, Elsa, Ridder en Roodkapje ook mee-
komen. De kosten zijn € 2,50 per kind en ouders komen gratis
mee. Meld je wel even aan via info@stadstuintheresia.nl, dan
weet je zeker dat je de Tsjoe Tsjoe Wa mee kan doen. Tot dan!

DONDERDAG 14 MAART VANAF 18.00 UUR

Theresia Kookt
Op 14 maart vanaf 18:00 uur gaat Theresia
koken en afscheid nemen van de winter.
Theresianen zijn dan welkom in het om met elkaar gezellig te
genieten van kookprestaties van buurtgenoten.
Naast eters zijn we ook op zoek naar buurtbewoners die hun
eigen gerecht, zoals hartige taart, salades, stoofpotjes etc. wil-
len presenteren.
Graag opgeven (dit geldt zowel voor kokers als mee-eters) op
het mailadres
Info@theresiastadstuin.nl voor 08-03-2019.
Kosten voor hen die komen eten: € 5,00 per persoon, kinderen
€ 3,50 (gratis ranja).
De kokers eten natuurlijk gratis mee en krijgen hun inkoop ver-
goed.
Tot 14 maart!

Vr� schr�ven
Vrij schrijven of FreeWriting is een methode om jezelf vrij te
schrijven. Ik wilde altijd al graag schrijven, maar dacht dat ik
het niet kon. Alleen mijn ellende van me afschrijven, dat ging
wel.
Toen maakte ik kennis met FreeWriting, vrij schrijven en dat was
heerlijk om te doen.
Je bepaalt je schrijftijd met een timer en begint te schrijven op
een leeg vel papier, zonder stoppen of je pen van het papier te
halen.
Er komen ongekende dingen bij je naar boven die je inspireren,
richting geven, stappen laten zetten. Het gaat sneller dan na-
denken en gaat je helpen als je bv. ergens mee vast zit.
Mij geeft het een gevoel van vrijheid, ruimte, lucht krijgen, heft
in eigen hand hebben. Als je het samen doet is het gezellig en
het werkt verbindend.

Ik wil ook jou hier graag kennis mee laten maken en ervan laten
genieten. Daarom meldde ik me aan bij “Talent in Theresia”.
Vandaar nu: ‘Schrijfatelier Stadstuin Theresia’.
Ik nodig je van harte uit om te komen ervaren wat FreeWriting is
en met jou doet.
En wel op de zaterdagochtenden 9 en 16 Maart van 11:00 tot
13:00 uur of op de donderdagavonden 4 en 11 April van
19:30 tot 21:30 uur in Het Tuinatelier van Stadstuin Theresia.
Opgeven kan via mijn website www.festinalentehaastjelang-
zaam.nl/schrijfatelier

De kosten bedragen € 7.50 per keer, inclusief koffie en thee.
Je kunt ter plekke betalen.
Voor pen en papier wordt gezorgd. Liever eigen materiaal mee-
brengen? Dat kan natuurlijk ook.

Miek van Asten-Gallé


