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Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    OKT. NOV. DEC. JAN. 2019/2020

Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden   Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
Maandag 19.45-20.45 u MINDFULNESS MEDITATIE 7en 21 okt.  4 en 18nov.  2 en 16 dec. 6 en 20 jan.
      Roosmarie Seijsener   info: Roosmarie.seijsener@gmail.com / 06 12 41 73 66  
         €  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 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 19.30-12.30u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!
      3 okt. 7 nov. 5 dec . 9 jan elke eerste donderdag van de maand  
           strippenkaart 1 20,00€ 
           incl koffie/thee
           (voor 6 bijeenkomsten)
      Miek van Asten   06 41 85 72 32       
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier
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/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com € 1 6,00 per maand

AGENDA
woensdag 25 sept  PAVILJOEN PODIUM  Lezing dr. Chiel van den Brink ism Elim gemeente over ‘Calvijn en zijn
 19.30 u      betekenis in en voor  Europa.
 inloop 19.00 u
woensdag 23 okt  PAVILJOEN PODIUM  Stadsimker Marcel Horck komt over imkerij vertellen en zal ook het
 19.30 u       een en ander laten zien.
 inloop 19.00 u
Woensdag 6 nov  THERESIA KOOKT - stampotten Fred en Kees
 18.00 u-20.30 u    volwassenen 1 7,50 en voor kinderen tot 12 jaar 1 5,00
      Toetje inbegrepen €
      Aanmelden  info@stadstuintheresia.nl of bel met de Stadstuin via
      (013) 590 70 30 of briefje in de bus met je naam en telefoonnr. 
Zaterdagmiddag 23 nov       SINTERKLAASFEEST IN STADSTUIN THERESIA
      noteer vast in de agenda, nader bericht volgt 
woensdag 27 nov  PAVILJOEN PODIUM  Lezing Mart Janssens over Kunstenaarscollectief De Ploeg Groningen (1918).
 19.30 u        
 inloop 19.00 u
Donderdag 12 dec  BEDANKAVOND VOOR VRIJWILLIGERS 
 19.00-21.00 u    Bestuur   uiteraard gratis deelname Welkom!
      Svp aanmelden ivm voorbereiding info@stadstuintheresia.nl of bel met de  
      Stadstuin via (013) 590 70 30, of briefje in de bus met je naam en telefoonnr.
woensdag 18 dec   PAVILJOEN PODIUM  Jan Vorstenbosch filosoof en buurtgenoot neemt ons mee in het Denken over
 19.30 u       stad en buurt. 
 inloop 19.00 u    Hoe waar je woont bepaalt wat je bent (en omgekeerd). 
      Voor alle lezingen Paviljoenpodium   Vrij entree
      Info: Wilem Bongaarts info@stadstuintheresia.nl
Zondag 22 dec  CHRISTMASTREES op het Theresiaplein   Neem drank en hapje mee 
 16.00 u-19.00 u    wordt georganiseerd door buurtbewoners. 
Donderdag 26 dec KERSTLUNCH EN SAMEN ZINGEN met Henk Koekoek en Wendy de Munck, muziek en zang 
 12.00 u-17.00 u    Kosten:  1 5-10,00€pp volgt nog
      Svp aanmelden voor 15 dec info@stadstuintheresia.nl of briefje in de bus  
      met je naam en telefoonnr. en aantal personen.
Vrijdag 3 jan  NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE STADSTUIN
16.00u -18.00 u     Samen ‘t glas heffen op een goed 2020!
      Bestuur en vrijwilligers   Iedereen is welkom!

Zondag 22 sept In de Stadstuin 
met MOSSELEN
  
Dit is (was) de laatste  
In de Stadstuin op Zondag 
(mogelijk al voorbij als je 
deze nieuwsbrief leest…) 
We vinden het wel de 
moeite van het vermelden 
waard. We hebben de hele 
vakantieperiode om de twee weken op zondagmiddag de  
deuren geopend voor degene die maar wilde. Elkaar ontmoe-
ten, een hapje en een drankje, een luisterend oor en zo nu en 
dan verrassende activiteiten In de Stadstuin op Zondag.
Vanaf nu gaan we het anders doen, om het meer voor en door 
de buurt te maken. Je bent van harte uitgenodigd om zelf 
met een initiatief te komen voor de zondagmiddag (of op enig 
ander moment). Heb je een leuk idee? Heb je een Talent dat 
je graag wilt delen, laat het ons weten. Wij kunnen met jou 
kijken hoe je dit kunt realiseren. 
Het is immers voor, door en in de buurt. We horen graag  
van je.

“Koken door  
Theresia”…
winterse & najaars stamp-
potten, verse rookworst, een 

grootmoeders balletje gehakt met jus en 
verse appelmoes! 
  
Beste buurtbewoners, wederom organiseert “Koken door  
Theresia” een buurtmaaltijd.  Afgelopen voorjaar en zomer 
hebben jullie kunnen genieten van, onder andere, hartige 
taarten en een wereldse barbecue. Het wordt in novemberrrr 
smullen van verse stamppotten in het SST Paviljoen Theresia. 
Evenals bij de barbecue is de stamppotmaaltijd op inschrijving 
vooraf. 
We hebben gekozen voor een winterse Boerenkool Stamppot 
en een Hete Bliksem najaar stamppot met verse rookworst 
en een balgehakt in een kuiltje met jus. Zowel de rookworst 
als de gehaktbal  zijn van biologisch vlees. De maaltijd wordt 
gehouden op een doordeweekse dag, te weten op woensdag 
6 november tussen 18.00 uur en 20.30 uur. De kosten voor 
volwassenen zijn € 7,50 en voor kinderen tot 12 jaar € 5,00. 
Dit is inclusief een nagerechtje. Indien je interesse hebt om 
mee te eten, stuur dan een emailtje naar:  
info@stadstuintheresia.nl           
Als je ook mee wil helpen koken of serveren dan wordt ‘t nóg 
gezelliger…laat maar weten!
Locatie: Stadstuin Theresia , Theresiastraat 15A   
PS.  De receptjes van de maaltijd krijg je mee naar huis…. 

Kom op 12 december naar onze bedankavond voor vrijwil-
ligers. Zonder vrijwilligers kan de Stadstuin niet bestaan. 
Sterker nog dan zou er helemaal geen Stadstuin zijn. We  
hebben veel vrijwilligers, sommigen zijn er altijd, anderen  
voor specifieke activiteiten. Doen waar je blij van wordt, 
samen, dat is ons motto. Wat wel belangrijk is is de ontmoe-
ting. Ook al denk je: ik doe maar één keer per jaar iets… 
Je bent van harte welkom en we hebben je nodig. We hebben 
elkaar nodig. Ook die ene keer per jaar.  Een burgerinitiatief zo 
dichtbij… Het bestuur zal zorgen voor een 
hapje en een drankje…wat wil 
je nog meer. Tot 12 december..? 
Meld je even aan via info@stads-
tuintheresia.nl

26 december van 12:00-17:00 uur is het Kerstlunch en samen 
zingen met Wendy en Henk, Talent in Theresia!
Een sfeervolle en smakelijke Kerstontmoeting. Vorig jaar was 
het hééééél gezellig. Meld je voor 18 december aan info@
stadstuintheresia.nl

Op zaterdagmiddag 23 november brengen Sint en Piet een 
bezoek aan Stadstuin Theresia! Hoe laat precies ….en wat ‘t 
kost….horen we nog. Houd de mail en andere berichten in de 
gaten!

Data om te noteren  
zie ons activiteitenoverzicht

3 januari Nieuw-
jaarsborrel in de 
Stadstuin.  
Proosten op een 
goed Stadstuin 
jaar!



Harries Hairline, sinds 1995 een  
begrip in Theresia en ver daarbuiten!                                                

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

In de Stadstuin op zondag
  
Een terugblik op enkele activiteiten. De sfeer was geweldig.
Twee keer een bewegingsles deskundig en enthousiast bege-
leid door Sylvia.

Workshop Icetea maken op Zondag 14 juli
Dit stond in het teken van de zomer. Dan passen we ons eten 
aan maar drinken onze drankjes ook steeds koeler. Theesom-
melier Brigitte van Schooten van ‘Art of Tea’ weet 
alles ,echt alles van thee. En zij maakte voor ons 
en met ons deze middag verschillende smakelijke 
soorten ijsthee. Over het meest geschikte water 
wat je hiervoor kunt gebruiken. En wist je dat 
thee alleen thee is als hij bereid is met zwarte 
thee? Of groene thee wat een lichte fermentatie 
is van het theeblad. Thee drinken heeft een 
sociale betekenis en er zijn in verschillende 
landen theeceremonies. Denk ook aan de Engelse High Tea. In 
alle andere gevallen praat je niet over thee maar noem je ze 
infusies of kruidenthee of kruidendrank. Interessant, maar het 
proeven en zelf samenstellen was zeker zo leuk en leerzaam. 
Een gezellige en inspirerende workshop die onze jongste en-
thousiaste deelneemster van 9 jaar ook heel goed beviel. 

Paviljoen Podium Stadstuin Theresia
Het programma voor de laatste maanden van 2019 is er.  
We zijn er een keer in de maand op de woensdagavond.
Zoals gebruikelijk is de zaal open vanaf 19 uur en starten  
we om 19.30 uur. 
Op woensdag 25 september trappen we, samen met de 
Elim-gemeente, af met een lezing van dr. Chiel van den Berg. 
Hij komt spreken over ‘Calvijn en zijn betekenis in en voor 
Europa’.
Stadsimker Marcel Horck komt op 23 oktober over imkerij 
vertellen en zal ook het een en ander laten zien.
Kunstenaarscollectief De Ploeg uit Groningen (1918) staat 
centraal in de lezing die Mart Janssens gaat verzorgen op 
woensdag 27 november.
Buurtgenoot Jan Vorstenbosch (gepensioneerd filosoof,  
voorheen Universiteit Utrecht) neemt ons mee in het Denken 
over stad en buurt. Hoe waar je woont bepaalt wat je bent 
(en omgekeerd). Dat zal op woensdag 18 december zijn. In de 
volgende Nieuwsbrief de onderwerpen voor begin 2020.

Nieuw!  Zorgatelier in onze 
Stadstuin  
  

Mijn naam is Andrea Wouters-Mos, ik ben de 
nieuwe huurder binnen Stadstuin Theresia.  
Per 1 november ga ik het Tuinatelier in ge-
bruik nemen als Zorgatelier, voor dagbesteding 
voor mensen van 18 tot 100+. Ik hoop op een 
goede en gezellige samenwerking met de buurt 
en wil jullie graag ontmoeten.

Een Zorgatelier is een werkplaats 
voor volwassenen en senioren die 
extra zorg en/of begeleiding nodig 
hebben. We gaan in de eerste 
plaats uit van de mogelijkheden, 
de interesses en wat er nodig is. 
Er wordt in groepjes gewerkt of 
individueel. Het Zorgatelier gaat dus over zorg en begeleiding 
op maat. Op het Zorgatelier worden kunstzinnige waardevolle 
producten gemaakt. We werken aan onszelf en met elkaar, in 
een prettige, inspirerende omgeving en met zinvolle, creatieve 
activiteiten.
We hebben dagelijks plaats voor 8 tot 10 mensen.
Het zorgatelier is geopend van maandag -zaterdag van 9:00 
tot 19:00 uur, dit betekent dat de lunch en het diner is  
inbegrepen. Het pand is rolstoeltoegankelijk
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.kivozorg.nl, 
te vinden onder het kopje contact.

Met hart en ziel lopen we 
hard…al 5 jaar! 
  

Elke zaterdag om 9:30 uur 
verzamelt de hardloopgroep 
zich bij de Stadstuin voor een 
gezellige hardlooptraining. 
Zo’n 5 jaar geleden werd de 
groep opgericht door Hans 
Suos na een beginnerstraining 

van Start to Run. Onder zijn bezielende leiding rent de groep 
nu alweer 5 jaar rond in de stad.  
Op 31 maart van dit jaar werden we opgeschrikt door het 
bericht dat Hans getroffen is door een herseninfarct, een 
week voordat hij zijn 65ste marathon zou lopen. Hij is volop 
aan het revalideren en kan helaas geen training meer geven. 
We missen Hans en zijn training! Gelukkig hebben we de club 
bij elkaar weten te houden en wordt de training nu gegeven 
door een van de lopers, met Hans als adviseur op de achter-
grond.
Waar veel loopgroepen de bossen opzoeken om te trainen, 
gaan wij dus de stad in. Ook in de stad is er veel groen, met 
als nieuwste uitbreiding het Spoorpark, een prachtige plek 
erbij om te trainen.
We komen op zaterdag natuurlijk allemaal om te hardlopen, 
maar waar de een komt om gewoon lekker te bewegen, 
bereidt de ander zich voor op de halve marathon, en alles 
wat daar tussenin zit. Behalve hardlopen is gezelligheid en 
genieten ons motto. Na de training is er koffie en er wordt 
een feestcommissie opgericht als het tijd is voor een borrel.
Door de week nog een keer een duurloopje, voor wie zin 
heeft. Recentelijk nog waren we goed vertegenwoordigd bij 
de Tilburg Ten Miles, op de 5 en de 16 kilometer, en bij de 
Kermisrun. Heb je zin om mee te doen? Informeer dan bij  
Pieter.johanns@gmail.com of kom langs op zaterdagochtend.

Boekenruilkast 
  
In het najaar zal er een boekenruilkast komen bij de ingang 
aan de Theresiastraat, onder het AED apparaat. Iedereen 
mag hier gebruik van maken, dus halen EN brengen.
Erik en Elle zullen deze kast bijhouden. Dat wil zeggen: met 
regelmaat controleren of er niet al te oude en beschadigde 
boeken in staan. Enige regels:
- Alleen boeken in goede staat zijn welkom (dus geen  
 afgeschreven biebboeken).
- Je mag elk boek gratis ruilen voor een ander boek.
- Plaats een boek van gelijkwaardige kwaliteit terug.
 -Dit kun je net zo vaak herhalen als je wilt.
- De ruimte blijft beperkt tot één kast. Als je veel boeken 
 over hebt, zoek er dan een andere bestemming voor.  
 We gaan ‘t mee maken….

Van de Bestuurstafel
  
Het is weer een intensieve periode geweest. O.a. was aan de 
orde de nieuwe invulling van het tuinpaviljoen. Het Zorgate-
lier was zo hard gegroeid (grotere bekendheid en veel nieuwe 
NAH clienten), dat de stadstuin te klein werd. Ze zijn noodge-
dwongen verhuisd ( mei-juni) naar het Longa-paviloen aan het 
kanaal. Het bestuur is op zoek gegaan naar geschikte nieuwe 
partner. M.b.v. van aparte verhuurbrochure is het gelukt een 
passende huurde te vinden per 31 oktober: een dagvoorziening 
voor licht dementerende ouderen. In een volgend nummer 
zullen we hier aandacht aan besteden. Ook zijn we bezig om 
het beheerdersteam te versterken en efficienter te organise-
ren (periodiek overleg, website etc). De projekten Zorg op 
Zondag en Natuur Milieu Educatie zijn geëvalueerd (project-
verslag),omdat ze in een eindfase zitten. De bedoeling dat 
de projecten op een andere manier worden voortgezet. Verder 
vraagt het besuur aan de buurtgenoten altijd weer om nieuwe 
ideen , die recht doen aan ‘Zorg voor en door de BUURT’.

Geen kap: “Theresiastraat is 
geen laan meer”,vindt  
de buurt.
Op 17 september vindt een 
hoorzitting plaats tegen de 
kap van een aantal unieke  
bomen in de Theresiastraat. 
De buurt (bezwaar aangete-
kend door 30 straatbewoners) 
heeft bezwaar aangetekend, 
volgens woordvoerde Marno 
Vermeer, omdat – zoals de 
gemeente beweert in haar  
bewonersbrief (maart 2019) – 
er een aantal bomen ziek of niet meer vitaal zijn  
(vlg expertrapport). Er is o.a. sprake van omvalrisico.  
De bewoners hebben aangegeven, dat zij zeer gehecht zijn  
aan het straatbeeld van deze unieke (prachtig bloeiende) 
bomen, en menen dat deze bomen niet ziek zijn, ook volgens 
een boomdeskundige. En als dit zo zijn, dan zegt de gemeen-
te, de bomen op korte termijn niet herplant worden. Dan is  
de Theresiastraat geen laan meer in de lente”.

 

Wervingscampagne ‘Lokale kracht is 
goud waard’, aldus wethouder Dols.
In de derde week van september gaat 
er een grote wervingscampagne (met 7500 wervingsfolders) 
van start onder de 50-plussers om lid te worden van Senior5.0. 
Wethouder Rolph Dols (ouderenbeleid) ondersteunt deze cam-
pagne, omdat hij vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in 
deze wijk. Het aantal ouderen (50 plus) verdubbelt de komen-
de tijd en en moeten in onze stad hun stem kunnen laten 
horen,vindt hij. Hij vindt het van groot belang, dat senioren 
(jong en oud) zich juist lokaal organiseren en hun belangen 
zelf naar voren brengen. Daarom steun ik juist Senior5.0, 
omdat ik geloof dat lokale kracht goud waard is. Daar moeten 
wij het als stad van hebben. Meldt je bij SENIOR5.0 als lid. 
Marijkegoyaerts@home.nl of tel.06 57 84 37 40.

Hanneke van Rooij in de buurt!
Het gezicht achter de verzending van 
de digitale nieuwsbrief en andere  
berichten van de Stadstuin aan 
buurtbewoners en netwerk. Toen 
haar drie jaar geleden werd  
gevraagd of ze deze taak van een 
buurtgenoot over wilde nemen zei 
ze JA. Ze vindt het nog steeds 
prima om op deze manier haar 
bijdrage te leveren aan het 
buurtgebeuren. Ze kan dit in haar 
eigen tijd doen en krijgt bovendien een goed beeld van 
alle activiteiten. Wie is Hanneke? Een bezige bij, geboren in 
Tilburg, heeft 20 jaar in Frankrijk gewoond, maar ook enkele 
jaren in de Stedekestraat, nu bij de kerk in de buurt. Ze is ook 
tweevoudig oma, zie de babyfoto op de piano….”nee hij is nu 
al groot…bijna twee…”

Ze ervaart Theresia als een TOP locatie, een van de  
leukere wijken van Tilburg, woont hier graag.

Hanneke is een echte levensgenieter. Je mag haar wakker  
maken voor een mooie arthouse film en niet te vergeten voor 
een mooi glas rode wijn, vol en krachtig en…uiteraard Frans, 
een goeie Rhône of Bourgogne. Trouwens een mooi wit Chi-
leens wijntje of een Franse Chablis of Sancerre zal ze ook niet 
laten staan…

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 profes-
sioneel 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

BBQBUURTEN op Zondag 30 juni

Grieks Indonesisch Tunesisch Nederlands Amerikaans
de wereldse Barbecue in onze Stadstuin op zondag 30 juni was 
een groot succes. Erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 
Met dank aan onze master bbcuers….Fred en Ton en iedereen 
die geholpen heeft. Ambachtelijk bereid, zelf gemarineerd, 
salades gemaakt, kortom met liefde bereid. Het was heerlijk in 
alle opzichten tot en met het toetje!

Oproep vrijwilligers
Vrijwilligers gevraagd voor de lezingen  
op de woensdagavonden. Sowieso 
kunnen we ondersteuning gebruiken, 
vele handen maken licht werk. Wil je je 
inzetten als vrijwilliger op een andere 
vlak, laat het ons weten. je bent van 
harte welkom.

Ook zijn wij op zoek naar gastheren en gastvrouwen om te 
helpen (bardienst) bij de lezingen op de woensdagavonden.
De lezingen zijn van 19.30-21.30 uur.
Het zou fijn zijn als u aanwezig kunt zijn van 19.00-22.00 uur 
om een en ander klaar te zetten en weer op te ruimen.

Het betreft de volgende data:
- Woensdag 25 september
- Woensdag 23 oktober
- Woensdag 27 november

De lezingen worden gegeven in de Stadstuin Theresia.
Theresiastraat 15A, Tilburg, (013) 590 70 30.
Wilt u s.v.p. doorgeven op welke avond u ingepland wilt  
worden. Informeer bij coordinatorvrijwilligers@stadstuinthere-
sia.nl, 06 50 81 63 57.

Elle en Erik op Zondag 25 augustus
Ontmoeting met Talent in de wijk.  
Erik en Elle, twee bewoners uit onze 
wijk waren te gast. Ze kwamen ons 
vertellen over hun werk als schrijvers 
van kinderboeken. Eric combineert het 

schrijven met zijn passie voor muziek en voor 
de ‘Tilburgse Taol‘. Elle schrijft sinds een paar jaar ook boeken 
voor volwassenen. En dan is dit ook weer niet zo precies te 
scheiden, want al vertellende bleken leuke zinnen die Elle in 
haar notities had staan tenslotte terecht te zijn gekomen in 
een liedje van Eric. En Eric’s gedichten pasten weer mooier in 
Elle’s boek. Beiden waren al aan het schrijven toen ze elkaar 
lang geleden leerden kennen. Sindsdien vormen ze een inspi-
ratievol team, houden elkaar scherp wat 
betreft het geschrevene. 
Heb jij het gemist? Niet getreurd, ze 
hebben al weer allerlei nieuwe ideeën, 
waaronder een schrijfweek in Portugal 
volgend jaar. Wil je meer van hen  
weten, kijk dan op hun website  
www.ERICvanOSenELLEvanLIESHOUT.nl
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