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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 24 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 6 september 2019.

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    JULI  AUG.  SEPT. 2019 
Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden   Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
Zondag 13.00-17.00 u IN DE STADTUIN OP ZONDAG - in een nieuw jasje vanaf 5 mei!
      Om de week; elke keer een thema en iets te eten! 
      Bijdrage: 1€2,50 voor Brunch  incl koffie/thee. Zie data en programma hieronder.
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE 8 juli, 12 en 26 augustus
      Roosmarie Seijsener info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 / 
      www.facebook.com/rosamindful/  1 7,50 / €1 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) Elja Barten (Contour de Twern)   Vrije inloop
      
Dinsdag 19.30 u  VRIJ RIKKEN  Ben / Jo Oerlemans info@stadstuintheresia.nl 1 2,50

Donderdag 10.00-16.00 u  INLOOP    spelletje, praatje, lezen, wat je wilt 
      Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop
Donderdag 20.00-21.00 u KOORATELIER - zingen Meezingen? Of vragen? Bel Chavah Lichtenberg 0623230786 
      Info www.pianomuze.nl
Donderdag 19.30-12.30 u SCHRIJFATELIER - schrijf je vrij! 
      elke eerste donderdag van de maand 1 3,50€ incl koffie/thee
      Miek van Asten 06 41 85 72 32
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier
Donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN  elke laatste donderdag van de maand 1€12,50
      Anja Driessens   info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl
Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN   Ben    info@stadstuintheresia.nl  1 2,00 incl koffie/thee

Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN      pieter.johanns@gmail.com 1€6,00 per maand

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Zondag 14 juli  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Brunch en IceTea maken 
 13.00 u   Brunch   Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
 14.00-16.00 u  Workshop Icetea maken Miek van Asten enTheesommelier Brigitte van Schooten van “Art of Tea”  
      Deelname workshop icetea 1 €2,50 
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of (013) 590 70 30  
Zondag 28 juli  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Kermisverrassing 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of (013) 590 70 30
Zondag 11 aug  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Augustus Oogstmaand 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30
Zondag 25 aug  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Gesprek met Elle en Erik 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30 
Zondag 1 sept   KNOFLOOKFEEST  zelf knoflookhapjes meenemen   toegang gratis
 14.00-20.00 u      op THERESIAPLEIN georganiseerd door buurtbewoners 
      Piet Maas en BeeWee Nederkorn
Zondag 8 sept  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Nazomeren 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30
Zondag 22 sept  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Nazomeren 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1€2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de  
      Stadstuin via (013) 590 70 30    
woensdag 25 sept  PAVILJOEN PODIUM - Lezing dr. Chiel van den Brink ism Elim gemeente
 19.30 u      over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor Europa. Vrij entree
  inloop 19.00 u    Info: Willem Bongaarts info@stadstuintheresia.nl

Gesprek met Elle en Erik op 
zondag 25 augustus
Vanaf 13.00 uur, na de brunch vindt er een gesprek plaats
met onze buurtgenoten Erik van Os en Elle van Lieshout, die 
samen al bijna 200 boeken voor kinderen schreven. Hun pren-
tenboeken worden in vele landen uitgegeven. De laatste jaren 
leggen zij zich ook toe op boeken voor volwassenen.  
Op 15 september verschijnt Elles tweede roman: HET VERHAAL 
VAN DE VOORZITTER VAN DE DIEPVRIESVERENIGING. 
Van Erik verschijnt de dicht- en liedbundel: HAD IK MAAR 
LEUKE KINDEREN. Deze middag gaan Erik en Elle in gesprek 
met belangstellenden over schrijven voor kinderen/volwasse-
nen en de verschillen en overeenkomsten daartussen. Ze lezen 
fragmenten voor en zingen liedjes uit hun nieuwste boeken 
en beantwoorden vragen van belangstellenden. Let op: deze 
middag is uitsluitend bedoeld voor volwassenen. 

Knoflookfeest viert  
vijfde verjaardag
Theresia’s Stinkend Gezellige Knoflook-
feest wordt dit jaar extra feestelijk: op 
zondag 1 september viert het feest z’n 
vijfde verjaardag. “Tijdens deze eerste jubileum-
editie zal het vermaak voor jong en oud net als in de  
voorgaande jaren weer adequaat zijn”, zegt organisator  
Piet Maas, “maar ook nu weer zal de nadruk liggen op de 
zelfgemaakte knoflookhapjes die de bezoekers meenemen. 
”Organisator Beewee Nederkoorn vult aan: “We hopen eigenlijk 
een beetje dat de mensen speciaal voor deze jubileumeditie 
jubelteentjes knoflook in hun hapjes zullen verwerken...”
De lustrumeditie van het Knoflookfeest wordt gevierd op  
zondag 1 september, van 14.00 - 20.00 uur op het  
Theresiaplein, de toegang is gratis.  

In de Stadstuin op Zondag 
Vanaf 5 mei zijn we gestart met  een vast ontmoetingsmoment 
op de zondagmiddag, eens in de twee weken. Uiteraard is er 
iets te eten, meestal een brunch. We vragen daar een bijdrage 
van 1 2,50 voor.
Elke keer hebben we een thema, laat je verrassen! Hou de 
agenda goed in de gaten.
Het is ons tot nog toe gelukt om de hele vakantie door te 
laten gaan. We hebben versterking nodig, vrijwilligers om 
bardienst te draaien. Of een thema te bedenken en uiteraard 
uit te voeren. Vele handen maken licht werk.
Ideetjes zijn: samen zingen, een presentatie, of expositie, een 
spel......kan van alles zijn. Laat van je horen info@stads-
tuintheresia.nl

Ice tea op zondag 14 juli 
14 juli staat onze ontmoeting in de Stadstuin in 
het teken van de zomer. We hebben vakantie en 
zijn in een zomerse stemming. Ons eten passen 
we aan en ook onze drankjes drinken we steeds koeler.
Een biertje smaakt al snel naar meer.
Wat, als je nu geen alcoholdrinker bent... Theesommelier  
Brigitte van Schooten van “Art of Tea” weet alles, echt alles 
van thee. En zij bedacht voor de komende warme dagen  
recepten voor heerlijke koude ijstheeën.
Zondagmiddag 14 juli van 14.00 - 16.00 uur komt ze je leren 
hoe jij zelf je IceTea maakt. Neem je eigen halve literflesje 
mee en je kunt wat van je eigen gebrouwen thee mee naar 
huis nemen. En wat recepten.
Ben je niet op vakantie en wil je heel graag leren om zelf je 
IceTea te maken, meld je dan aan via info@stadstuintheresia.nl 
of bel met de Stadstuin via (013) 590 70 30.
Kijk ook eens op de thee bestelpagina: http://artoftea.nl/
index.php/thee-bestellen
Tea you soon!
Theesommelier Brigitte van Schooten.

  
Ervaar thee zoals thee bedoeld is.

Sjoelen en jeu de boules
Na elke vrijdagochtend 
fanatiek te hebben gesjoeld 
in de winterperiode, komt 
de zomer er aan en zal jeu 
de boules weer opgepakt 
worden. Iedereen kan mee-
doen, er is geen competitie, 
gezelligheid staat voorop! 
Heb je interesse?  
Je bent van harte welkom, 
loop eens binnen.



Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia: (013) 590 70 30. 
E-mailen is ook prima: info@stadstuintheresia.nl

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

Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de  
Besterdring 41 in Tilburg. 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 én 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

Pizzeria-Shoarma DIDIM

Biologische tuin in de zomer
Inmiddels wordt onze tuin er een met grote diversiteit en 
hebben we op maandagmorgen een vaste ploeg die voor onze 
groente, kruiden-, bloemen, en fruit-tuin zorgen. Inmiddels 
staan er al veel planten en zijn speciale bakken gemaakt door 
de tuinploeg. De bedoeling is dat de kruiden en groenten  
verwerkt worden in maaltijden, voor de buurt. Het staat er op 
dit moment prachtig bij, vooral de aardbeien en de bessen.
Maar ook de rabarber en dille groeien meer dan goed. We  
kunnen nog altijd mensen gebruiken die meehelpen in de 
stadstuin Theresia. Binnekort gaan we ook kontakt opnemen 
met de Vrije School en de basisschool de Stappen om te  
participeren met de jeugd. info@stadstuintheresia.nl.

Van de bestuurstafel
Op maandag 17 juni heeft weer een bestuursvergadering 
plaatsgevonden van de Stichting Stadstuin. Als er buurt- 
genoten zijn die nieuwe ideeën hebben voor buurtparticipatie, 
onderwerpen voor de lezingen in het paviljoepodium, die mee 
willen doen met activiteiten: laat het weten. Het bestuur is 
doende de beheerdersorganisatie te versterken en  meer aan-
dacht te geven aan de stadstuin als duurzame tuin. 
Kinderen en scholen worden meer betrokken bij de Stadstuin 
en de samenwerking met Contour wordt verder uitgebouwd 
met oa Wijhelpen en gezamelijk beheer. Ook gaan we nieuwe 
projekten opzetten. 
De verhuur, het gebruik en de exploitatie van de accomoda-
ties verdient aandacht. Voor de accomodatie, in de tuin wordt 
gezocht naar een of meer organisaties die  de ruimte gaan 
invullen. Ook wordt op dit moment veel aandacht besteed aan 
de ICT en de nieuwe website. Wij hopen als bestuur dat de 
Stadstuin ook in de zomermaanden goed gebruikt wordt door 
de buurtgenoten. Want de Stadstuin is voor en door de buurt.

Terugblik Hight Tea  
‘in de Stadstuin op zondag’

Tegen de verwachting in 
gunde het weer ons volop 
zon, waardoor we de hele 
tuin konden gebruiken 
voor onze ‘in de Stads-
tuin...op Zondag’.  
Voor het gezelschap, 
variërend van in de
kinderwagen tot op 
hogere leeftijd, stond 
op een prachtig  
gedekte tafel om twee 
uur allerlei lekkers 
uitgestald. Een uitge-
breide HighTea met 
volop hartige  
en zoete hapjes, 
waar we na een 
heerlijke kop soep 
naar keuze van 
konden gaan  

smullen. Er werd ook veel met 
elkaar gepraat en vóór we het wisten was het half vijf. 

De tijd was voorbij gevlogen.
Eén ding is zeker: dit smaakt naar meer......high tea op  
high level.

Ontmoetingsdagen
Deze lopen in de maanden april en mei op de dinsdagmiddag  
erg goed. Door de gezamelijke inspanningen van oa Thebe, 
Zonnebloem, Contour, de seniorenvereniging SENIOR5.0 en 
de Stadstuin is er een vaste groep van circa 25 mensen, die 
deelnemen aan deze maandelijkse ontmoeting. Met een lunch 
en een zinnig thema. Afgelopen keer op dinsdag 21 mei is het 
gegaan over de bijen en insecten met een heuse stadsimker 
Meld je gerust aan als je een keer wil kennismaken met zo’n 
ontmoeting in de Stadstuin: info@stadstuintheresia.nl. 

Cultuurreizen 
vanuit Theresia
Steeds meer mensen zijn  
geïnteresseerd in cultuurreizen.  
In samenwerking met senior5.0,  
de stadstuin en anderen willen we 
in de wijk starten met interessante cultuurreizen op maat.  
Dat kunnen eendaagse reizen zijn over de geschiedenis van 
Brabant, of oude hollandse steden. Maar ook reizen ism naar
bijvoorbeeld naar Rome, Jordanie of Scandinavie.  
We hebben goede contacten met niet alledaagse organisaties 
die samen met ons een ‘cultuurreis op maat’ zouden willen 
maken. Wie heeft interesse om daarover mee te denken en te 
organiseren? info@stadstuintheresia.nl.

Parkeren in de wijk
De parkeerregulering is nu ingevoerd in onze wijken. Het geeft 
ruimte voor de eigen bewoners, maar is soms ook lastig van 
bezoekers voor de stadstuin, Thebe etc. In het presentatiebord 
dat voor de stadstuin hangt, staat precies hoe de parkeer- 
regels werken. Let op !!! Er rijdt af en toe een scan-auto rond. 
De parkeermeters staan in 
onze wijk: een tegenover de 
glasbak op het Theresiaplein 
(1 1,00 per uur) en een op 
de hoek bij de Oude Lang-
straat / Dr. Ariensstraat. 
Als U opmerkingen heeft 
over het parkeren, laat 
het ons weten !!  
info@stadstuintheresia.nl.

Lezingen in het  
Paviljoen Podium 2019-2020
Na weer een derde succesvol seizoen maken we in de vakan-
tieperiode weer een nieuw programma. Dankzij de belangstel-
ling die we voor onze avonden hebben kunnen we ze ook dit 
seizoen weer organiseren. Mede dankzij de vrijwillige bijdragen 
die u in ons Roze spaarvarken Roze spaarvarken doet. Dank 
daarvoor!

Wat staat u vanaf woensdag 25 september te wachten?
We zullen onze samenwerking met de Elimgemeente voortzet-
ten en aandacht besteden aan zaken die in Reformatorische 
kring in de belangstelling staan. Meteen in onze eerste lezing 
van het seizoen (25 september) komt dr. Chiel van den Brink 
spreken over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor Europa’. We 
krijgen op 23 oktober stadsimker Marcel Horck op bezoek die 
over de Imkerij komt vertellen en een en ander zal laten zien. 
We gaan ook weer aandacht besteden aan cultuur: o.a. De 
Ploeg (kunstenaarscollectief uit Groningen 1918) zal op  
27 november via Mart Janssens aan de orde komen. 
Ook zoeken we contact met het bestuur van de moskee in de 
Stedekestraat om nader kennis te maken. We pakken weer de 
draad op met Filosofie en zullen ook aandacht besteden aan 
De verdwenen middenstand in de wijk. De route van NS station 
naar de musea in onze wijk komt aan bod. We zullen ontwik-
kelingen in onze provincie aan de orde stellen. Willen we met 
buurtbewoners aan de praat over 0 op de meter. Opvoeden 
anno nu gaan we bespreken. En aandacht gaan we geven aan 
poëzie in de Week van de Poëzie. In samenwerking met KBO 
kring Tilburg gaan we weer in gesprek met de politiek.
Voorwaar een ambitieus programma. De komende weken gaan 
we de punten op de i zetten. 
Weest weer welkom op de woensdagavond in De Stadstuin 
Theresia!

Willem Bongaarts en Hans van de Muijsenberg van Paviljeon 
Podium Stadstuin Theresia

Oproep vrijwilligers voor de 
zondagmiddag in de Stadstuin
Beste vrijwilliger,
De Stadstuin Theresia is op zoek naar vrijwilligers die mee 
kunnen komen helpen op de zondagmiddag in de Stadstuin.
 
Als u wilt komen meehelpen zou het fijn zijn als u aanwezig 
kunt zijn van 12.00 - 17.30 uur, dit in verband met het klaar-
zetten van de spullen en het opruimen na afloop.
Kunt u op een of meerdere zondagmiddagen mee komen hel-
pen, stuur dan een mail naar mij zodat ik u kan inplannen. 
U kunt zich ook aanmelden bij de beheerders:
Ben van den Abbeele:  06 10 81 03 58.
Ton Hendriks: 06 38 46 70 56. 
 
De data zijn:
Zondag 14 juli:  Zomerse ice tea zelf maken,
 meehelpen van 12.00-17.30 uur. 
Zondag 28 juli:  Kermisbrunch,
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 11 aug.: Augustus Oogstmaand 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 25 aug.: Gesprek met Elle en Erik 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 1 sept.: Knoflookfeest  
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.  
Zondag 8 sept.: Nazomeren 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 22 sept.: Nazomeren
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Silvia Otten
Coördinator vrijwilligers stadstuin Theresia.
 
coordinatorvrijwilligers@stadstuintheresia.nl.
06 50 81 63 57

GROENRIJK
Afgelopen maand heeft GROENRIJK (Stokhasseltstraat) de 
Stadstuin belangenloos gesponsord met prachtige planten en 
bloemen. Daar waren de beheerders en buurtgenoten heel blij 
mee. Ook worden we voorzien van organische grond en duur-
zame materialen. Ook zij helpen om de tuin leefbaar te maken 
voor de ouderen en de jongeren. 

Seniorenvereniging  
Senior5.0 werft in augustus 
In augustus wordt een wervingsactie gestart in onze wijken 
onder het motto “samen sterk”. Senior5.0 is de belangen-
vereniging voor senioren (50+) in de wijken Theresia, Loven 
en Besterd. Onze seniorenvereniging betaat al ruim 80 jaar 
en heeft inmiddels 170 leden. De vereniging is zeer actief. 
Senior5.0 heeft drie kerntaken; activiteiten (zoals lezingen, 
reizen, biljarten), diensten, kortingen en services (korting op 
uw zorgverzekering en energie) en service (zoals hulp bij uw 
belastingaangifte en keuring voor uw rijbewijs). Aanmelden 
kan: marijkegoyaerts@home.nl of tel. 06 57 84 37 40.

SENIOR50
Seniorenvereniging (KBO) Theresia Loven Besterd



Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia: (013) 590 70 30. 
E-mailen is ook prima: info@stadstuintheresia.nl

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

Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de  
Besterdring 41 in Tilburg. 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 én 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

Pizzeria-Shoarma DIDIM

Biologische tuin in de zomer
Inmiddels wordt onze tuin er een met grote diversiteit en 
hebben we op maandagmorgen een vaste ploeg die voor onze 
groente, kruiden-, bloemen, en fruit-tuin zorgen. Inmiddels 
staan er al veel planten en zijn speciale bakken gemaakt door 
de tuinploeg. De bedoeling is dat de kruiden en groenten  
verwerkt worden in maaltijden, voor de buurt. Het staat er op 
dit moment prachtig bij, vooral de aardbeien en de bessen.
Maar ook de rabarber en dille groeien meer dan goed. We  
kunnen nog altijd mensen gebruiken die meehelpen in de 
stadstuin Theresia. Binnekort gaan we ook kontakt opnemen 
met de Vrije School en de basisschool de Stappen om te  
participeren met de jeugd. info@stadstuintheresia.nl.

Van de bestuurstafel
Op maandag 17 juni heeft weer een bestuursvergadering 
plaatsgevonden van de Stichting Stadstuin. Als er buurt- 
genoten zijn die nieuwe ideeën hebben voor buurtparticipatie, 
onderwerpen voor de lezingen in het paviljoepodium, die mee 
willen doen met activiteiten: laat het weten. Het bestuur is 
doende de beheerdersorganisatie te versterken en  meer aan-
dacht te geven aan de stadstuin als duurzame tuin. 
Kinderen en scholen worden meer betrokken bij de Stadstuin 
en de samenwerking met Contour wordt verder uitgebouwd 
met oa Wijhelpen en gezamelijk beheer. Ook gaan we nieuwe 
projekten opzetten. 
De verhuur, het gebruik en de exploitatie van de accomoda-
ties verdient aandacht. Voor de accomodatie, in de tuin wordt 
gezocht naar een of meer organisaties die  de ruimte gaan 
invullen. Ook wordt op dit moment veel aandacht besteed aan 
de ICT en de nieuwe website. Wij hopen als bestuur dat de 
Stadstuin ook in de zomermaanden goed gebruikt wordt door 
de buurtgenoten. Want de Stadstuin is voor en door de buurt.

Terugblik Hight Tea  
‘in de Stadstuin op zondag’

Tegen de verwachting in 
gunde het weer ons volop 
zon, waardoor we de hele 
tuin konden gebruiken 
voor onze ‘in de Stads-
tuin...op Zondag’.  
Voor het gezelschap, 
variërend van in de
kinderwagen tot op 
hogere leeftijd, stond 
op een prachtig  
gedekte tafel om twee 
uur allerlei lekkers 
uitgestald. Een uitge-
breide HighTea met 
volop hartige  
en zoete hapjes, 
waar we na een 
heerlijke kop soep 
naar keuze van 
konden gaan  

smullen. Er werd ook veel met 
elkaar gepraat en vóór we het wisten was het half vijf. 

De tijd was voorbij gevlogen.
Eén ding is zeker: dit smaakt naar meer......high tea op  
high level.

Ontmoetingsdagen
Deze lopen in de maanden april en mei op de dinsdagmiddag  
erg goed. Door de gezamelijke inspanningen van oa Thebe, 
Zonnebloem, Contour, de seniorenvereniging SENIOR5.0 en 
de Stadstuin is er een vaste groep van circa 25 mensen, die 
deelnemen aan deze maandelijkse ontmoeting. Met een lunch 
en een zinnig thema. Afgelopen keer op dinsdag 21 mei is het 
gegaan over de bijen en insecten met een heuse stadsimker 
Meld je gerust aan als je een keer wil kennismaken met zo’n 
ontmoeting in de Stadstuin: info@stadstuintheresia.nl. 

Cultuurreizen 
vanuit Theresia
Steeds meer mensen zijn  
geïnteresseerd in cultuurreizen.  
In samenwerking met senior5.0,  
de stadstuin en anderen willen we 
in de wijk starten met interessante cultuurreizen op maat.  
Dat kunnen eendaagse reizen zijn over de geschiedenis van 
Brabant, of oude hollandse steden. Maar ook reizen ism naar
bijvoorbeeld naar Rome, Jordanie of Scandinavie.  
We hebben goede contacten met niet alledaagse organisaties 
die samen met ons een ‘cultuurreis op maat’ zouden willen 
maken. Wie heeft interesse om daarover mee te denken en te 
organiseren? info@stadstuintheresia.nl.

Parkeren in de wijk
De parkeerregulering is nu ingevoerd in onze wijken. Het geeft 
ruimte voor de eigen bewoners, maar is soms ook lastig van 
bezoekers voor de stadstuin, Thebe etc. In het presentatiebord 
dat voor de stadstuin hangt, staat precies hoe de parkeer- 
regels werken. Let op !!! Er rijdt af en toe een scan-auto rond. 
De parkeermeters staan in 
onze wijk: een tegenover de 
glasbak op het Theresiaplein 
(1 1,00 per uur) en een op 
de hoek bij de Oude Lang-
straat / Dr. Ariensstraat. 
Als U opmerkingen heeft 
over het parkeren, laat 
het ons weten !!  
info@stadstuintheresia.nl.

Lezingen in het  
Paviljoen Podium 2019-2020
Na weer een derde succesvol seizoen maken we in de vakan-
tieperiode weer een nieuw programma. Dankzij de belangstel-
ling die we voor onze avonden hebben kunnen we ze ook dit 
seizoen weer organiseren. Mede dankzij de vrijwillige bijdragen 
die u in ons Roze spaarvarken Roze spaarvarken doet. Dank 
daarvoor!

Wat staat u vanaf woensdag 25 september te wachten?
We zullen onze samenwerking met de Elimgemeente voortzet-
ten en aandacht besteden aan zaken die in Reformatorische 
kring in de belangstelling staan. Meteen in onze eerste lezing 
van het seizoen (25 september) komt dr. Chiel van den Brink 
spreken over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor Europa’. We 
krijgen op 23 oktober stadsimker Marcel Horck op bezoek die 
over de Imkerij komt vertellen en een en ander zal laten zien. 
We gaan ook weer aandacht besteden aan cultuur: o.a. De 
Ploeg (kunstenaarscollectief uit Groningen 1918) zal op  
27 november via Mart Janssens aan de orde komen. 
Ook zoeken we contact met het bestuur van de moskee in de 
Stedekestraat om nader kennis te maken. We pakken weer de 
draad op met Filosofie en zullen ook aandacht besteden aan 
De verdwenen middenstand in de wijk. De route van NS station 
naar de musea in onze wijk komt aan bod. We zullen ontwik-
kelingen in onze provincie aan de orde stellen. Willen we met 
buurtbewoners aan de praat over 0 op de meter. Opvoeden 
anno nu gaan we bespreken. En aandacht gaan we geven aan 
poëzie in de Week van de Poëzie. In samenwerking met KBO 
kring Tilburg gaan we weer in gesprek met de politiek.
Voorwaar een ambitieus programma. De komende weken gaan 
we de punten op de i zetten. 
Weest weer welkom op de woensdagavond in De Stadstuin 
Theresia!

Willem Bongaarts en Hans van de Muijsenberg van Paviljeon 
Podium Stadstuin Theresia

Oproep vrijwilligers voor de 
zondagmiddag in de Stadstuin
Beste vrijwilliger,
De Stadstuin Theresia is op zoek naar vrijwilligers die mee 
kunnen komen helpen op de zondagmiddag in de Stadstuin.
 
Als u wilt komen meehelpen zou het fijn zijn als u aanwezig 
kunt zijn van 12.00 - 17.30 uur, dit in verband met het klaar-
zetten van de spullen en het opruimen na afloop.
Kunt u op een of meerdere zondagmiddagen mee komen hel-
pen, stuur dan een mail naar mij zodat ik u kan inplannen. 
U kunt zich ook aanmelden bij de beheerders:
Ben van den Abbeele:  06 10 81 03 58.
Ton Hendriks: 06 38 46 70 56. 
 
De data zijn:
Zondag 14 juli:  Zomerse ice tea zelf maken,
 meehelpen van 12.00-17.30 uur. 
Zondag 28 juli:  Kermisbrunch,
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 11 aug.: Augustus Oogstmaand 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 25 aug.: Gesprek met Elle en Erik 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 1 sept.: Knoflookfeest  
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.  
Zondag 8 sept.: Nazomeren 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 22 sept.: Nazomeren
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Silvia Otten
Coördinator vrijwilligers stadstuin Theresia.
 
coordinatorvrijwilligers@stadstuintheresia.nl.
06 50 81 63 57

GROENRIJK
Afgelopen maand heeft GROENRIJK (Stokhasseltstraat) de 
Stadstuin belangenloos gesponsord met prachtige planten en 
bloemen. Daar waren de beheerders en buurtgenoten heel blij 
mee. Ook worden we voorzien van organische grond en duur-
zame materialen. Ook zij helpen om de tuin leefbaar te maken 
voor de ouderen en de jongeren. 

Seniorenvereniging  
Senior5.0 werft in augustus 
In augustus wordt een wervingsactie gestart in onze wijken 
onder het motto “samen sterk”. Senior5.0 is de belangen-
vereniging voor senioren (50+) in de wijken Theresia, Loven 
en Besterd. Onze seniorenvereniging betaat al ruim 80 jaar 
en heeft inmiddels 170 leden. De vereniging is zeer actief. 
Senior5.0 heeft drie kerntaken; activiteiten (zoals lezingen, 
reizen, biljarten), diensten, kortingen en services (korting op 
uw zorgverzekering en energie) en service (zoals hulp bij uw 
belastingaangifte en keuring voor uw rijbewijs). Aanmelden 
kan: marijkegoyaerts@home.nl of tel. 06 57 84 37 40.

SENIOR50
Seniorenvereniging (KBO) Theresia Loven Besterd



Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia: (013) 590 70 30. 
E-mailen is ook prima: info@stadstuintheresia.nl

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

Pizzeria-Shoarma restaurant DIDIM is gevestigd aan de  
Besterdring 41 in Tilburg. 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 én 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

Pizzeria-Shoarma DIDIM

Biologische tuin in de zomer
Inmiddels wordt onze tuin er een met grote diversiteit en 
hebben we op maandagmorgen een vaste ploeg die voor onze 
groente, kruiden-, bloemen, en fruit-tuin zorgen. Inmiddels 
staan er al veel planten en zijn speciale bakken gemaakt door 
de tuinploeg. De bedoeling is dat de kruiden en groenten  
verwerkt worden in maaltijden, voor de buurt. Het staat er op 
dit moment prachtig bij, vooral de aardbeien en de bessen.
Maar ook de rabarber en dille groeien meer dan goed. We  
kunnen nog altijd mensen gebruiken die meehelpen in de 
stadstuin Theresia. Binnekort gaan we ook kontakt opnemen 
met de Vrije School en de basisschool de Stappen om te  
participeren met de jeugd. info@stadstuintheresia.nl.

Van de bestuurstafel
Op maandag 17 juni heeft weer een bestuursvergadering 
plaatsgevonden van de Stichting Stadstuin. Als er buurt- 
genoten zijn die nieuwe ideeën hebben voor buurtparticipatie, 
onderwerpen voor de lezingen in het paviljoepodium, die mee 
willen doen met activiteiten: laat het weten. Het bestuur is 
doende de beheerdersorganisatie te versterken en  meer aan-
dacht te geven aan de stadstuin als duurzame tuin. 
Kinderen en scholen worden meer betrokken bij de Stadstuin 
en de samenwerking met Contour wordt verder uitgebouwd 
met oa Wijhelpen en gezamelijk beheer. Ook gaan we nieuwe 
projekten opzetten. 
De verhuur, het gebruik en de exploitatie van de accomoda-
ties verdient aandacht. Voor de accomodatie, in de tuin wordt 
gezocht naar een of meer organisaties die  de ruimte gaan 
invullen. Ook wordt op dit moment veel aandacht besteed aan 
de ICT en de nieuwe website. Wij hopen als bestuur dat de 
Stadstuin ook in de zomermaanden goed gebruikt wordt door 
de buurtgenoten. Want de Stadstuin is voor en door de buurt.

Terugblik Hight Tea  
‘in de Stadstuin op zondag’

Tegen de verwachting in 
gunde het weer ons volop 
zon, waardoor we de hele 
tuin konden gebruiken 
voor onze ‘in de Stads-
tuin...op Zondag’.  
Voor het gezelschap, 
variërend van in de
kinderwagen tot op 
hogere leeftijd, stond 
op een prachtig  
gedekte tafel om twee 
uur allerlei lekkers 
uitgestald. Een uitge-
breide HighTea met 
volop hartige  
en zoete hapjes, 
waar we na een 
heerlijke kop soep 
naar keuze van 
konden gaan  

smullen. Er werd ook veel met 
elkaar gepraat en vóór we het wisten was het half vijf. 

De tijd was voorbij gevlogen.
Eén ding is zeker: dit smaakt naar meer......high tea op  
high level.

Ontmoetingsdagen
Deze lopen in de maanden april en mei op de dinsdagmiddag  
erg goed. Door de gezamelijke inspanningen van oa Thebe, 
Zonnebloem, Contour, de seniorenvereniging SENIOR5.0 en 
de Stadstuin is er een vaste groep van circa 25 mensen, die 
deelnemen aan deze maandelijkse ontmoeting. Met een lunch 
en een zinnig thema. Afgelopen keer op dinsdag 21 mei is het 
gegaan over de bijen en insecten met een heuse stadsimker 
Meld je gerust aan als je een keer wil kennismaken met zo’n 
ontmoeting in de Stadstuin: info@stadstuintheresia.nl. 

Cultuurreizen 
vanuit Theresia
Steeds meer mensen zijn  
geïnteresseerd in cultuurreizen.  
In samenwerking met senior5.0,  
de stadstuin en anderen willen we 
in de wijk starten met interessante cultuurreizen op maat.  
Dat kunnen eendaagse reizen zijn over de geschiedenis van 
Brabant, of oude hollandse steden. Maar ook reizen ism naar
bijvoorbeeld naar Rome, Jordanie of Scandinavie.  
We hebben goede contacten met niet alledaagse organisaties 
die samen met ons een ‘cultuurreis op maat’ zouden willen 
maken. Wie heeft interesse om daarover mee te denken en te 
organiseren? info@stadstuintheresia.nl.

Parkeren in de wijk
De parkeerregulering is nu ingevoerd in onze wijken. Het geeft 
ruimte voor de eigen bewoners, maar is soms ook lastig van 
bezoekers voor de stadstuin, Thebe etc. In het presentatiebord 
dat voor de stadstuin hangt, staat precies hoe de parkeer- 
regels werken. Let op !!! Er rijdt af en toe een scan-auto rond. 
De parkeermeters staan in 
onze wijk: een tegenover de 
glasbak op het Theresiaplein 
(1 1,00 per uur) en een op 
de hoek bij de Oude Lang-
straat / Dr. Ariensstraat. 
Als U opmerkingen heeft 
over het parkeren, laat 
het ons weten !!  
info@stadstuintheresia.nl.

Lezingen in het  
Paviljoen Podium 2019-2020
Na weer een derde succesvol seizoen maken we in de vakan-
tieperiode weer een nieuw programma. Dankzij de belangstel-
ling die we voor onze avonden hebben kunnen we ze ook dit 
seizoen weer organiseren. Mede dankzij de vrijwillige bijdragen 
die u in ons Roze spaarvarken Roze spaarvarken doet. Dank 
daarvoor!

Wat staat u vanaf woensdag 25 september te wachten?
We zullen onze samenwerking met de Elimgemeente voortzet-
ten en aandacht besteden aan zaken die in Reformatorische 
kring in de belangstelling staan. Meteen in onze eerste lezing 
van het seizoen (25 september) komt dr. Chiel van den Brink 
spreken over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor Europa’. We 
krijgen op 23 oktober stadsimker Marcel Horck op bezoek die 
over de Imkerij komt vertellen en een en ander zal laten zien. 
We gaan ook weer aandacht besteden aan cultuur: o.a. De 
Ploeg (kunstenaarscollectief uit Groningen 1918) zal op  
27 november via Mart Janssens aan de orde komen. 
Ook zoeken we contact met het bestuur van de moskee in de 
Stedekestraat om nader kennis te maken. We pakken weer de 
draad op met Filosofie en zullen ook aandacht besteden aan 
De verdwenen middenstand in de wijk. De route van NS station 
naar de musea in onze wijk komt aan bod. We zullen ontwik-
kelingen in onze provincie aan de orde stellen. Willen we met 
buurtbewoners aan de praat over 0 op de meter. Opvoeden 
anno nu gaan we bespreken. En aandacht gaan we geven aan 
poëzie in de Week van de Poëzie. In samenwerking met KBO 
kring Tilburg gaan we weer in gesprek met de politiek.
Voorwaar een ambitieus programma. De komende weken gaan 
we de punten op de i zetten. 
Weest weer welkom op de woensdagavond in De Stadstuin 
Theresia!

Willem Bongaarts en Hans van de Muijsenberg van Paviljeon 
Podium Stadstuin Theresia

Oproep vrijwilligers voor de 
zondagmiddag in de Stadstuin
Beste vrijwilliger,
De Stadstuin Theresia is op zoek naar vrijwilligers die mee 
kunnen komen helpen op de zondagmiddag in de Stadstuin.
 
Als u wilt komen meehelpen zou het fijn zijn als u aanwezig 
kunt zijn van 12.00 - 17.30 uur, dit in verband met het klaar-
zetten van de spullen en het opruimen na afloop.
Kunt u op een of meerdere zondagmiddagen mee komen hel-
pen, stuur dan een mail naar mij zodat ik u kan inplannen. 
U kunt zich ook aanmelden bij de beheerders:
Ben van den Abbeele:  06 10 81 03 58.
Ton Hendriks: 06 38 46 70 56. 
 
De data zijn:
Zondag 14 juli:  Zomerse ice tea zelf maken,
 meehelpen van 12.00-17.30 uur. 
Zondag 28 juli:  Kermisbrunch,
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 11 aug.: Augustus Oogstmaand 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 25 aug.: Gesprek met Elle en Erik 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 1 sept.: Knoflookfeest  
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.  
Zondag 8 sept.: Nazomeren 
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.
Zondag 22 sept.: Nazomeren
 meehelpen van 12.00-17.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Silvia Otten
Coördinator vrijwilligers stadstuin Theresia.
 
coordinatorvrijwilligers@stadstuintheresia.nl.
06 50 81 63 57

GROENRIJK
Afgelopen maand heeft GROENRIJK (Stokhasseltstraat) de 
Stadstuin belangenloos gesponsord met prachtige planten en 
bloemen. Daar waren de beheerders en buurtgenoten heel blij 
mee. Ook worden we voorzien van organische grond en duur-
zame materialen. Ook zij helpen om de tuin leefbaar te maken 
voor de ouderen en de jongeren. 

Seniorenvereniging  
Senior5.0 werft in augustus 
In augustus wordt een wervingsactie gestart in onze wijken 
onder het motto “samen sterk”. Senior5.0 is de belangen-
vereniging voor senioren (50+) in de wijken Theresia, Loven 
en Besterd. Onze seniorenvereniging betaat al ruim 80 jaar 
en heeft inmiddels 170 leden. De vereniging is zeer actief. 
Senior5.0 heeft drie kerntaken; activiteiten (zoals lezingen, 
reizen, biljarten), diensten, kortingen en services (korting op 
uw zorgverzekering en energie) en service (zoals hulp bij uw 
belastingaangifte en keuring voor uw rijbewijs). Aanmelden 
kan: marijkegoyaerts@home.nl of tel. 06 57 84 37 40.
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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 24 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 6 september 2019.

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    JULI  AUG.  SEPT. 2019 
Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden   Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
Zondag 13.00-17.00 u IN DE STADTUIN OP ZONDAG - in een nieuw jasje vanaf 5 mei!
      Om de week; elke keer een thema en iets te eten! 
      Bijdrage: 1€2,50 voor Brunch  incl koffie/thee. Zie data en programma hieronder.
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE 8 juli, 12 en 26 augustus
      Roosmarie Seijsener info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 / 
      www.facebook.com/rosamindful/  1 7,50 / €1 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) Elja Barten (Contour de Twern)   Vrije inloop
      
Dinsdag 19.30 u  VRIJ RIKKEN  Ben / Jo Oerlemans info@stadstuintheresia.nl 1 2,50

Donderdag 10.00-16.00 u  INLOOP    spelletje, praatje, lezen, wat je wilt 
      Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop
Donderdag 20.00-21.00 u KOORATELIER - zingen Meezingen? Of vragen? Bel Chavah Lichtenberg 0623230786 
      Info www.pianomuze.nl
Donderdag 19.30-12.30 u SCHRIJFATELIER - schrijf je vrij! 
      elke eerste donderdag van de maand 1 3,50€ incl koffie/thee
      Miek van Asten 06 41 85 72 32
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier
Donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN  elke laatste donderdag van de maand 1€12,50
      Anja Driessens   info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl
Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN   Ben    info@stadstuintheresia.nl  1 2,00 incl koffie/thee

Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN      pieter.johanns@gmail.com 1€6,00 per maand

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Zondag 14 juli  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Brunch en IceTea maken 
 13.00 u   Brunch   Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
 14.00-16.00 u  Workshop Icetea maken Miek van Asten enTheesommelier Brigitte van Schooten van “Art of Tea”  
      Deelname workshop icetea 1 €2,50 
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of (013) 590 70 30  
Zondag 28 juli  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Kermisverrassing 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of (013) 590 70 30
Zondag 11 aug  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Augustus Oogstmaand 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30
Zondag 25 aug  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Gesprek met Elle en Erik 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30 
Zondag 1 sept   KNOFLOOKFEEST  zelf knoflookhapjes meenemen   toegang gratis
 14.00-20.00 u      op THERESIAPLEIN georganiseerd door buurtbewoners 
      Piet Maas en BeeWee Nederkorn
Zondag 8 sept  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Nazomeren 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30
Zondag 22 sept  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Nazomeren 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1€2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de  
      Stadstuin via (013) 590 70 30    
woensdag 25 sept  PAVILJOEN PODIUM - Lezing dr. Chiel van den Brink ism Elim gemeente
 19.30 u      over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor Europa. Vrij entree
  inloop 19.00 u    Info: Willem Bongaarts info@stadstuintheresia.nl

Gesprek met Elle en Erik op 
zondag 25 augustus
Vanaf 13.00 uur, na de brunch vindt er een gesprek plaats
met onze buurtgenoten Erik van Os en Elle van Lieshout, die 
samen al bijna 200 boeken voor kinderen schreven. Hun pren-
tenboeken worden in vele landen uitgegeven. De laatste jaren 
leggen zij zich ook toe op boeken voor volwassenen.  
Op 15 september verschijnt Elles tweede roman: HET VERHAAL 
VAN DE VOORZITTER VAN DE DIEPVRIESVERENIGING. 
Van Erik verschijnt de dicht- en liedbundel: HAD IK MAAR 
LEUKE KINDEREN. Deze middag gaan Erik en Elle in gesprek 
met belangstellenden over schrijven voor kinderen/volwasse-
nen en de verschillen en overeenkomsten daartussen. Ze lezen 
fragmenten voor en zingen liedjes uit hun nieuwste boeken 
en beantwoorden vragen van belangstellenden. Let op: deze 
middag is uitsluitend bedoeld voor volwassenen. 

Knoflookfeest viert  
vijfde verjaardag
Theresia’s Stinkend Gezellige Knoflook-
feest wordt dit jaar extra feestelijk: op 
zondag 1 september viert het feest z’n 
vijfde verjaardag. “Tijdens deze eerste jubileum-
editie zal het vermaak voor jong en oud net als in de  
voorgaande jaren weer adequaat zijn”, zegt organisator  
Piet Maas, “maar ook nu weer zal de nadruk liggen op de 
zelfgemaakte knoflookhapjes die de bezoekers meenemen. 
”Organisator Beewee Nederkoorn vult aan: “We hopen eigenlijk 
een beetje dat de mensen speciaal voor deze jubileumeditie 
jubelteentjes knoflook in hun hapjes zullen verwerken...”
De lustrumeditie van het Knoflookfeest wordt gevierd op  
zondag 1 september, van 14.00 - 20.00 uur op het  
Theresiaplein, de toegang is gratis.  

In de Stadstuin op Zondag 
Vanaf 5 mei zijn we gestart met  een vast ontmoetingsmoment 
op de zondagmiddag, eens in de twee weken. Uiteraard is er 
iets te eten, meestal een brunch. We vragen daar een bijdrage 
van 1 2,50 voor.
Elke keer hebben we een thema, laat je verrassen! Hou de 
agenda goed in de gaten.
Het is ons tot nog toe gelukt om de hele vakantie door te 
laten gaan. We hebben versterking nodig, vrijwilligers om 
bardienst te draaien. Of een thema te bedenken en uiteraard 
uit te voeren. Vele handen maken licht werk.
Ideetjes zijn: samen zingen, een presentatie, of expositie, een 
spel......kan van alles zijn. Laat van je horen info@stads-
tuintheresia.nl

Ice tea op zondag 14 juli 
14 juli staat onze ontmoeting in de Stadstuin in 
het teken van de zomer. We hebben vakantie en 
zijn in een zomerse stemming. Ons eten passen 
we aan en ook onze drankjes drinken we steeds koeler.
Een biertje smaakt al snel naar meer.
Wat, als je nu geen alcoholdrinker bent... Theesommelier  
Brigitte van Schooten van “Art of Tea” weet alles, echt alles 
van thee. En zij bedacht voor de komende warme dagen  
recepten voor heerlijke koude ijstheeën.
Zondagmiddag 14 juli van 14.00 - 16.00 uur komt ze je leren 
hoe jij zelf je IceTea maakt. Neem je eigen halve literflesje 
mee en je kunt wat van je eigen gebrouwen thee mee naar 
huis nemen. En wat recepten.
Ben je niet op vakantie en wil je heel graag leren om zelf je 
IceTea te maken, meld je dan aan via info@stadstuintheresia.nl 
of bel met de Stadstuin via (013) 590 70 30.
Kijk ook eens op de thee bestelpagina: http://artoftea.nl/
index.php/thee-bestellen
Tea you soon!
Theesommelier Brigitte van Schooten.

  
Ervaar thee zoals thee bedoeld is.

Sjoelen en jeu de boules
Na elke vrijdagochtend 
fanatiek te hebben gesjoeld 
in de winterperiode, komt 
de zomer er aan en zal jeu 
de boules weer opgepakt 
worden. Iedereen kan mee-
doen, er is geen competitie, 
gezelligheid staat voorop! 
Heb je interesse?  
Je bent van harte welkom, 
loop eens binnen.
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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 24 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!                                               
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Colofon
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zijn zeer gewenst.
Vormgeving: 
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Contact: 
info@stadstuintheresia.nl 
Theresiastraat 15A
5041 BG TILBURG 
Telefoon: (013) 590 70 30
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VASTE ACTIVITEITEN
Zondag 13.00-17.00 u IN DE STADTUIN OP ZONDAG - in een nieuw jasje vanaf 5 mei!
      Om de week; elke keer een thema en iets te eten! 
      Bijdrage: 1€2,50 voor Brunch  incl koffie/thee. Zie data en programma hieronder.
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE 8 juli, 12 en 26 augustus
      Roosmarie Seijsener info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66 / 
      www.facebook.com/rosamindful/  1 7,50 / €1 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) Elja Barten (Contour de Twern)   Vrije inloop
      
Dinsdag 19.30 u  VRIJ RIKKEN  Ben / Jo Oerlemans info@stadstuintheresia.nl 1 2,50

Donderdag 10.00-16.00 u  INLOOP    spelletje, praatje, lezen, wat je wilt 
      Ton/Frank/Ben Iedereen is welkom! Vrije inloop
Donderdag 20.00-21.00 u KOORATELIER - zingen Meezingen? Of vragen? Bel Chavah Lichtenberg 0623230786 
      Info www.pianomuze.nl
Donderdag 19.30-12.30 u SCHRIJFATELIER - schrijf je vrij! 
      elke eerste donderdag van de maand 1 3,50€ incl koffie/thee
      Miek van Asten 06 41 85 72 32
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier
Donderdag 19.15-21.00 u KLANKSCHALEN  elke laatste donderdag van de maand 1€12,50
      Anja Driessens   info: 06 53 69 06 29 / adriessens@home.nl
Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN   Ben    info@stadstuintheresia.nl  1 2,00 incl koffie/thee

Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN      pieter.johanns@gmail.com 1€6,00 per maand

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Zondag 14 juli  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Brunch en IceTea maken 
 13.00 u   Brunch   Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
 14.00-16.00 u  Workshop Icetea maken Miek van Asten enTheesommelier Brigitte van Schooten van “Art of Tea”  
      Deelname workshop icetea 1 €2,50 
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of (013) 590 70 30  
Zondag 28 juli  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Kermisverrassing 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of (013) 590 70 30
Zondag 11 aug  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Augustus Oogstmaand 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30
Zondag 25 aug  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Gesprek met Elle en Erik 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 €2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30 
Zondag 1 sept   KNOFLOOKFEEST  zelf knoflookhapjes meenemen   toegang gratis
 14.00-20.00 u      op THERESIAPLEIN georganiseerd door buurtbewoners 
      Piet Maas en BeeWee Nederkorn
Zondag 8 sept  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Nazomeren 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1 2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de 
      Stadstuin via (013) 590 70 30
Zondag 22 sept  IN DE STADSTUIN OP ZONDAG - Nazomeren 
 13.00-17.00 u    Bijdrage Brunch incl koffie/thee 1€2,50
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de  
      Stadstuin via (013) 590 70 30    
woensdag 25 sept  PAVILJOEN PODIUM - Lezing dr. Chiel van den Brink ism Elim gemeente
 19.30 u      over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor Europa. Vrij entree
  inloop 19.00 u    Info: Willem Bongaarts info@stadstuintheresia.nl

Gesprek met Elle en Erik op 
zondag 25 augustus
Vanaf 13.00 uur, na de brunch vindt er een gesprek plaats
met onze buurtgenoten Erik van Os en Elle van Lieshout, die 
samen al bijna 200 boeken voor kinderen schreven. Hun pren-
tenboeken worden in vele landen uitgegeven. De laatste jaren 
leggen zij zich ook toe op boeken voor volwassenen.  
Op 15 september verschijnt Elles tweede roman: HET VERHAAL 
VAN DE VOORZITTER VAN DE DIEPVRIESVERENIGING. 
Van Erik verschijnt de dicht- en liedbundel: HAD IK MAAR 
LEUKE KINDEREN. Deze middag gaan Erik en Elle in gesprek 
met belangstellenden over schrijven voor kinderen/volwasse-
nen en de verschillen en overeenkomsten daartussen. Ze lezen 
fragmenten voor en zingen liedjes uit hun nieuwste boeken 
en beantwoorden vragen van belangstellenden. Let op: deze 
middag is uitsluitend bedoeld voor volwassenen. 
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