
Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    SEPT.  OKT.  NOV.   DEC.   2020
Veiligheid staat voorop. De basisregels om het coronavirus onder controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van Stadstuin Theresia.  
Om voldoende afstand te kunnen garanderen is er voor activiteiten binnen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl.

Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden    Kosten

VASTE ACTIVITEITEN

Dinsdag 10.00-16.00 u INLOOP    info@stadstuintheresia.nl    Gratis

Dinsdag 19.30 u  VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl        1 3,00

3de dinsdag v/d maand ONTMOETINGEN  Op uitnodiging     1 5,00
12.30-16.00 u

Donderdag 10.00-16.00 u  INLOOP    info@stadstuintheresia.nl    Gratis

Donderdag 19.30-21.30 u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!
      1 okt., 5 nov., 3 dec.
      elke eerste donderdag van de maand     
      Miek van Asten   06 41 85 72 32  strippenkaart 1 20,00 incl. koffie/thee
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier (voor 6 bijeenkomsten)

Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN    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

Elke zondag 10.30-12.30 u BREIEN    Lena Janbroers tel 06 51 12 69 63    1 2,50 incl koffie en thee

Elke zondag 10.30-12.30 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 4,00 lunch 
 

PAVILJOEN PODIUM EN FILOSOFISCH CAFÉ - Aanvang 19.30 u, inloop 19.00 u

Woensdag 23 september PAVILJOEN PODIUM Over TilburgsAns lettertype met Sander Neijnens  Vrij entree, donatie   
            wordt op prijs gesteld
Woensdag 7 oktober PAVILJOEN PODIUM De Raad halverwege: Politiek café met Rolph Dols en Gon Mevis 

Woensdag 14 oktober PAVILJOEN PODIUM Het Pensioenakkoord met Wilbert van Herwijnen

Woensdag 21 oktober PAVILJOEN PODIUM The making of het Holocaust monument met wandeling met Tine de Weyer

Woensdag 18 november PAVILJOEN PODIUM Lezing over Augustinus verzorgen met dhr. Van den Berg

Woensdag 9 december PAVILJOEN PODIUM Brabant in Balans met Patrick Vermeulen

4 nov., 2 dec. en 6 jan. FILOSOFISCH CAFÉ met o.a. Mirjam van Rijen, filosofe    1 5,00
      

KNUZZ in Theresia

Van 18 sept. tot 8 nov.  RAAMVERTELLINGEN van Tine van de Weyer in de etalageramen van het Metropolitan Museum, Stedekestraat  
   
14 en 15 november Verkooptentoonstelling onderdoorgang tegenover Metropolitan Museum Stedekestraat
13.00-17.00 u      info: www.tinevandeweyer.nl   

Vanaf okt. 1ste en 3de KNUZZ op zondag voor senioren
zondag van de maand     info@stadstuintheresia.nl     Gratis 
      Eline: 06 45 48 25 27

Elke woensdag in okt.  Pop-up Pancake Project op het Lumenplantsoen (Stadstuin Theresia bij slecht weer)
  met HALLOWEEN EIND FESTIVAL op zaterdag 31 oktober 13.00-20.00 u 

Woensdag 7 okt. 15:30-18:30 u    De studenten pitchen hun ideeën. Je mag je inschrijven bij een discipline die je leuk lijkt. 

Woensag 14 okt.  15:30-18:30 u  Pannenkoeken feest, workshops en repetitie tijd

Zaterdag 17 okt.  13:00-15:00 u   Maak-dag’ .

Woensdag 21 okt.  15:30-18:30 u   Pannenkoeken feest, workshops en repetitie tijd. 

Woensdag 28 okt.  15:30-18:30 u   Pannenkoeken feest,workshops en repetitie tijd.  

Zaterdag 31 okt.  13:00-20:00 u   EIND FESTIVAL!

Zaterdag 24 oktober ‘Superstedeke schept op’ met pop-up restaurant en optredens, info volgt. 

Zaterdag 31 oktober KNUZZ Halloween Knutselmiddag voor 6-11 jarigen door Vliegop!Atelier  Gratis
13.00-14.00 u,        info@stadstuintheresia.nl        
14.00-15.00 u, 15.00-16.00 u            

Zaterdag 19 december Kerst Knutselmiddag voor 6-11 jarigen door Vliegop!Atelier   Gratis   
13.00-14.00 u, 14.00-15.00 u       info@stadstuintheresia.nl  
15.00-16.00 u

2de Kerstdag  KNUZZe  2de Kerstdag voor senioren, info volgt.  

Deze nieuwsbrief wordt bij u bezorgd omdat u in de wijk Theresia woont. 

We zien dit als geadresseerde post voor u als wijkbewoner. Indien u dat 

anders ziet en geen nieuwsbrief wilt ontvangen dan kunt u ons dat laten 

weten door een mail naar info@stadstuintheresia.nl te sturen. We bestrij-

ken heel de wijk Theresia, dus tussen de linten Besterdring, Veldhovenring 

en Gasthuisring input van iedereen is meer dan welkom! Zie ‘t als een 

uitnodiging om kopij aan te leveren voor 22 oktober.

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: 22 oktober 2020. 
De volgende Nieuwsbrief komt medio  
november 2020.
Hou de website goed in de gaten!  
Daar vind je de meest actuele informatie.

Pizzeria-Shoarma 
restaurant DIDIM is 
gevestigd aan de 
Besterdring 41  
in Tilburg. Met trots  
vertelt de heer Evirgen 
dat zijn zaak alweer 
ruim 15 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 met in 
achtneming van de door 
Didim toegepaste Corona 
regels, in het restaurant 
gegeten worden maar 
online bestellen&betalen 
én laten bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,- gratis!.... 
en afhalen kan natuurlijk ook.        

Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Telefoon: (013) 545 45 80 / 536 76 83

Pizzeria-Shoarma DIDIM Harries Hairline is weer OPEN!!!
Harries Hairline heeft,  
na de wettelijke 
sluiting vanwege 
het corona-virus, 
gelukkig de deuren 
weer geopend. Alle 
maatregelen om con-
form de normen veilig 
geknipt te worden zijn 
natuurlijk toegepast.   
                                                    
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier al meer 
dan 25 jaar in een zeer ontspannen sfeer de meest mooie 
kapsels. De laatste nieuwe mode of toch retro? Een te-
vreden 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! Denk voordat je 
naar binnengaat wel aan de geldende corona regels.                                              
                                               
Veldhovenring 164 
5041 BE Tilburg
Telefoon (013) 536 19 73

KNUZZ in Theresia 
De herfst staat voor de deur. Genie-
ten van het contrast tussen de frisse 
buitenlucht met prachtige herfstkleuren 
en het verlangen naar een warm thuis. 
Het is tijd om te bezinnen, de balans 
op te maken en los te laten wat we 
niet meer nodig hebben. De herfst is 

mooi, maar voor sommigen ook een pittig seizoen. 
Juist nu is het moment om te verbinden. Omdat het nodig is, 

maar vooral omdat er simpelweg fantastische activiteiten op stapel 
staan in Theresia! 
Onder het motto ‘KNUZZ in Theresia’ hoopt Stadstuin Theresia er 
een fijn najaar van te maken. Voor de buurt, door de buurt. Naast 
de vertrouwde lezingen van hetPaviljoenPodium word je o.a. ver-
rast door RAAMVERTELLINGEN van Tine van de Weyer in de etalage-
ramen van het Metropolitan Museum, het Pop-up Pancake Project, 
het afscheidsmoment van ‘Superstedeke schept op’, KNUZZ op zon-
dag voor senioren en Halloween-knutselactiviteiten voor 
kids. Doe mee en like KNUZZ in Theresia op Facebook! 
https://www.facebook.com/KNUZZinTheresia/ En heb je 
een leuk idee voor het programma? Laat het weten!

Veiligheid staat voorop. De basisregels om het coronavirus onder 
controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van KNUZZ 
in Theresia. Om voldoende afstand te kunnen garanderen is er voor 
activiteiten binnen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag 
aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. 

KNUZZ op zondag voor senioren
Vanaf 4 oktober wordt het écht gezellig in Stadstuin Theresia. 
Iedere 1ste en 3de zondagmiddag van de maand tussen 14.00 en 
16.30 uur is het KNUZZ op zondag voor senioren. In verband met 
de coronamaatregelen moeten we het gezelschap klein houden, 
maar onder het motto ‘Klein publiek, groot gebaar’ kunnen senio-
ren toch genieten van muzikaal talent, gezelschapsspellen en niet 
onbelangrijk, een hapje en een drankje. 

Interesse?
• Woont u in de wijk Theresia? 
• Bent u alleenstaand? 
• En heeft u zin in een gezellige zondagmiddag?
Neem dan contact op met Eline via info@stadstuintheresia.nl of 
telefoonnummer 06 45 48 25 27, dan wordt er snel contact met 
u opgenomen. Deelname is gratis, mogelijk gemaakt door ZonMw. 
Een belangrijk uitgangspunt: Wij hebben 1001 ideeën voor een 
leuke zondagmiddag maar nog belangrijker vinden wij de ideeën 
van deelnemers zodat het echt uw ideale middag wordt. 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen en/of een muzikaal 
talent in te zetten? Dat horen wij graag!

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

SEPTEMBER 2020

Halloween knutselmiddag
 
Het is tijd voor nieuwe tradities in de wijk! Hoe leuk zou het zijn 
als kinderen jaarlijks uitkijken naar Halloween omdat het griezelig 
gezellig is in Theresia! 
Op zaterdagmiddag 31 oktober kunnen kinderen (leeftijd 6-11)  
knutselen in Stadstuin Theresia. Vliegop!Atelier begeleidt  
knutselactiviteiten tussen 13.00 en 14.00 uur, 14.00 en  
15.00 uur en 15.00 en 16.00 uur. In totaal kun-
nen er 30 kinderen deelnemen. Deelname gratis.
Zin in deze creatieve middag? Laat het weten 
via info@stadstuintheresia.nl. Aanmelden via 
info@stadstuintheresia.nl. 

KNUZZ voor kinderen op 31 oktober! 

Buurtbewoners! Komt dat zien en proeven!  
Er gaat iets groots gebeuren in Theresia… 

Pop-up Pancake Project in Theresia 

In de maand oktober strijkt Suzanne The Pancakevan neer in de 
wijk Theresia. Elke woensdag zal er een gratis pannenkoekenfeest 
plaatsvinden op het Lumenplantsoen (bij slecht weer wijken we 
uit naar Stadstuin Theresia). Er zal muziek zijn, creatieve work-
shops voor alle leeftijden en natuurlijk overheerlijke (gratis!) pan-
nenkoeken. Je kunt deelnemen aan verschillende producties die we 
in deze maand zullen maken. Met alle ingeschreven buurtbewoners 
werken we aan eindpresentatie die we aan de hele buurt Theresia 
zullen presenteren. Zorg dat je op woensdag 7 oktober met al je 
buurtvrienden, buren en overburen naar de Pancakevan komt. Op 
deze datum volgt alle informatie en kan je je inschrijven bij een 
discipline die je leuk lijkt. Belangrijk om te weten: Dit project is 
voor alle leeftijden toegankelijk! Op 31 oktober worden de produc-
ties gepresenteerd en eindigen we het project met een feestelijke 
festival dag in het thema Halloween.
Volg ons op Facebook: @popuppancakeproject voor alle updates 
rond het evenement! 



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

De Tuinclub én Koffieclub
Maandagochtend. Wekelijks een 
gezellige start van de week met de 
heren van De Tuinclub. Mogen we 
jullie in het zonnetje zetten? Het 
mag, maar “Ge moet gin noamen 
noemen want we doen het ammel 
samen”. En zal ik jullie de Tuinclub 
noemen? “Moakt er mar Tuinclub 
én Koffieclub van”. Jazeker, het 

begint met een kop koffie. Maar om 
10.30 uur gaan de heren aan de slag want “…zo kunnen we nog 
uren doorgaan, maar daar zijn we niet voor; wij zijn de Tuinclub”. 
Heren, mensen die voor de eerste keer bij Stadstuin Theresia ko-
men spreken stuk voor stuk hun complimenten uit over de tuin. En 
dat is dankzij jullie! Niet een beetje, maar ontzettend bedankt!  

RAAMVERTELLINGEN 
Onder de titel RAAMVERTELLINGEN presenteert Tine 
van de Weyer van 18 september tot  
8 november in de etalageramen van het Metropoli-
tan Museum, Stedekestraat 15 een drietal projecten. 

Holocaustmonument (2019-2020)
Het Holocaustmonument dat in het Vrijheidspark ter herdenking 
van 172 Tilburgse slachtoffers staat, zal in een geprinte versie 
op doek hangen. Het beeld, in brons gegoten, is gebaseerd op 
de boom, symbool staat voor al wat groeit en bloeit, en verbeel-
ding van vitaal leven. Hemel en aarde, leven en dood, als ook de 
eeuwigheid, zijn hierin verbonden. Over de zeven takken die naar 
de hemel wijzen hangen eveneens in brons gegoten gepatineerde 
opengewerkte weefsels als verwijzing naar Tilburg als textielstad. 
Met palladium verzilverde knoppen in de boom staan symbool 
voor hoop en nieuw leven.

Vleugels 2020
2020 is het jaar van 75 jaar Bevrijding na WO II. Om deze te me-
moreren realiseerde Van de Weyer het afgelopen jaar 75 kerami-
sche vleugels als symbolische verbeelding van die vrijheid. In de 
jaren 80/90 van de vorige eeuw vormden vleugels een belangrijke 
inspiratiebron in haar werk. Het monumentale ‘Tamen per veniam’ 
(1985) uitgevoerd in hout en bekleed met lood, koper en messing 
is opgenomen in de collectie van het Kröller-Müller Museum. Het 
in gecoat metaal uitgevoerde en onlangs gerenoveerde ‘Mantel 
der Liefde’(1987)  staat op een grote console in  het voorterrein 
van Amarant ‘ t Hooge Veer aan de Bredaseweg. De 75 vleugels 
worden in drie ramen op 6 panelen getoond in de presentatie. 

Tafels van Verbinding 
Het derde project is een ontwerp voor een aantal monumentale 
tafels voor een parkachtige binnentuin in Gilze uit 2017. Dit ont-
werp voor de tafels is gebaseerd op zowel de geschiedenis als de 
sociaal- culturele economische wortels van Gilze. Het project ging 
op het nippertje niet door maar de ideeën achter de tafels  zijn 
vitaal en levend. Ook in Drunen (nu Heusden) realiseerde  
Van de Weyer  in 1997 een drietal sculpturale ‘tafels’.  
Staat hetPaviljoenPodium op woensdag 21 oktober 19.30-21.30 
uur al in je agenda? The Making of Holocaust Monument inclusief 
wandeling langs de ramen van het Metropolitan Museum wil je 
niet missen! Meer informatie: www.tinevandeweyer.nl

Wil jij meer mensen leren 
kennen bij jou in de buurt? 
Doe dan mee met onze online 
training ‘Meer contact’ 
Tijdens corona was er veel aandacht voor eenzaamheid. Iedereen 
zag minder mensen en als jouw netwerk te smal was, werd je daar 
stevig mee geconfronteerd. Nu kun je daar wat aan doen! Want 
Stadstuin Theresia nodigt jou als inwoner van deze wijk graag uit 
voor de online training ‘Meer contact’. Voor de eerste 25 deelne-
mers is de training gratis!

Jouw voordeel
• Je leert hoe je makkelijker met andere mensen in contact komt
• Hoe je jouw contacten beter onderhoudt
• Hoe je makkelijker op nieuwe sociale situaties afstapt
Je krijgt twee maanden lang elke dag een e-mail met daarin infor-
matie, een filmpje of een opdracht. Door de praktijkvoorbeelden 
is de training leuk om te doen. Je begint thuis in je eigen veilige 
omgeving en gaat van lieverlee steeds vaker buiten de deur 
praktijkopdrachten doen. Veel van die opdrachten zijn gericht op 
het leggen van contact in de eigen buurt! De mails en opdrachten 
kosten nooit meer dan tien minuten per dag en zijn luchtig van 
opzet. Door de persoonlijke insteek blijf je gemotiveerd. 

Wat het je oplevert
Met deze training ga je duurzaam aan de slag om jouw sociaal 
leven te verbeteren. Want uiteindelijk ben jij zelf de enige die jouw 
situatie kan veranderen. Dus als het goed is, voel jij je na afloop 
van de training in sociaal opzicht prettiger in je buurt.  
En wie weet, heb je een paar leuke contacten opgedaan…
Je doet deze training wel zelf, maar niet alleen. Je wordt begeleid 
door Eline Somers van Stadstuin Theresia (en zelf ook wijkbewoner). 

Interesse?
• Woon jij in de wijk Theresia? 
• Wil jij meer contact en wil je daar zelf je best voor doen?
• Heb jij een computer of laptop waarop je e-mail kan ontvangen?
Doe dan mee! Voor de eerste 25 deelnemers is deelname helemaal 
gratis. Wacht dus niet te lang en mail je naam, telefoonnummer 
en emailadres naar info@stadstuintheresia.nl. Of neem voor meer 
info contact op met Eline via 06 45 48 25 27. 
zijn de Tuinclub”. Heren, mensen die voor de eerste keer bij  
Stadstuin Theresia komen spreken stuk voor stuk hun compli-
menten uit over de tuin. En dat is dankzij jullie! Niet een beetje, 
maar ontzettend bedankt!  

Help mee Theresia schoonhouden Opruimactie 
Theresia. Doe je mee? 

OPRUIMACTIE THERESIA
De werkgroep ‘Theresia, de schônste wijk 
van Tilburg’ organiseert een opschoon-
actie in wijk Theresia tijdens Burendag 
op zaterdag 26 september 2020, want: 
Samen gaan we voor schoon! 

Afval dat op straat belandt, zwerft rond. 
Door onze parken, pleinen, speeltuinen 
en voor de deur. Zwerfafval opruimen 
levert méér op dan alleen een prettige 
schone buurt. Het is ook een leuke 
manier om even bij te kletsen met de 

buren en buurtbewoners te leren kennen. In je 
eentje of samen kun je al een groot verschil maken...
Wil jij je inzetten voor ‘De schônste wijk van Tilburg’ op zaterdag-
ochtend 26 september tussen 9.30 en 12.00 uur? Meld je dan aan 
via info@wijktheresia.nl. 

Move in balance 
Dynamische bewegingstraining in de wijk, 
voor senoirita’s.
De bewegingsmethode is eenvoudig, dansant 
en fysiek vriendelijk, op bijpassende muziek, 
onder inspirerende begeleiding van José Way, 
oud-danseres en dansdocente aan de Fontys 
Dansacademie. Leeftijd of verminderde conditie 
vormen geen belemmering voor deelname. Binnen de trainingen 
is er alle ruimte voor persoonlijke invulling. Het doel is vanuit 
de ontspanning een meer gezonde, bewuste manier van bewegen 
creëren.  Het bevordert vrijheid en plezier in het bewegen om 
uiteindelijk fysiek en geestelijk meer in balans te komen!
Lestijd: di. en wo. van 10.00 tot 11.00 uur.
Move in Balance is er ook in een ‘lichtere’ versie: Move in Balance 
LIGHT. Speciaal voor vrouwen die het rustiger aan willen of moe-
ten doen. Deze les is op dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
De lessen vinden plaats in de danszaal van Hall of Fame,  
Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg.
Aanmelden voor een proefles: 06 22 48 12 46 of  
jose@move-in-balance.nl   www.move-in-balance.nu

Zichtpunt 2   Miek van Asten            
Oesters en Parels in een oase van groen 

Een voor mij heel 
bijzondere gebeurte-
nis deze zomer was 
“ Wilhelminapark 
viert de zomer”.
Eerdere pogingen 
de afgelopen jaren 
om een theehuis 
te plaatsen in het 
park sneuvelden. 

De bezwaren wonnen het elke keer van de mensen. Dit jaar nam 
Wijkraad Theresia het initiatief voor de maand augustus, samen 
met de ondernemers rond het park en mij lijkt dat het door hun 
enthousiasme en de (Corona-)brede blik van de gemeente, gelukt 
is. ”Wilhelminapark viert de zomer” is voor mij een geopende  
oester en alle activiteiten vormen de parel. Ik hoop dat er  
volgend jaar opnieuw een oester zijn prachtige parel mag laten 
zien in deze groene oase. Corona of niet. 
Dan is er nóg een oester, waarbinnen een parel schuilt!

Stadstuin Theresia
Gelegen tussen de Theresiastraat 
en de van Sasse van IJsseltstraat. 
Tussen aan de ene kant een paar 
nieuwbouwhuizen en aan de andere 
kant een langgerekte gevel met 
alleen ramen ter hoogte van de 
dakrand. Als je door de twee rode 
deuren naar binnengaat, opent zich 
de oester. Veel wijkbewoners denken 
dat Stadstuin Theresia alleen voor 
direct omwonenden is. En dit is 
gelukkig niet waar. Veel mensen 
hebben de parel al gevonden. Zoals 
ikzelf hem een jaar geleden leerde kennen. Ik kom sindsdien elke 
maand met een groepje mensen een paar uurtjes schrijven in de 
Stadstuin.
Een inspirerende plek voor en door de buurt. In de knusse huis-
kamer, de tuinkamer of in de tuin zelf, een groene oase van rust. 
Met groenten, kruiden en fruitbomen. Regelmatig wordt er samen 
gegeten van de eigen oogst. Deze parel is vrijwel het hele jaar 
open, maar mag meer als een plek voor alle Theresianen ervaren 
worden.
Als je dit Zichtpunt leest, kom dan een bezoekje te brengen 
aan de Stadstuin. Neem deel aan de activiteiten, die je in deze 
Nieuwsbrief kunt vinden. Of wandel door de tuin.
In de tijd dat er nog textielbaronnen woonden in deze wijk en er 
grote verschillen waren tussen hen en de arbeiders, kwam iemand 
van achter de Theresiastraat niet voorbij de kerk. Tot mijn verba-
zing speelde dat in 1995 toen ik aan het park kwam wonen nog 
steeds, lijkt wel een virus. Goed te begrijpen vanuit het verleden, 
maar virussen...daar wil je vanaf.  Ik hoop dat we alle virussen 
in deze mooie wijk Theresia achter ons laten en vanaf nu de 
nadruk gaan leggen op de overeenkomsten binnen de wijk, op de 
verbinding. Wijkcentrum Het Spoor, Stadstuin Theresia, ‘Theresia 
viert de Zomer’ dat zijn de viruskillers als wij dat willen. Nou, ik 
wil wel. 

Het Paviljoen Podium
We zijn er weer! De lezingen en bijeenkomsten starten weer op  
23 sept. U kunt de woensdagavonden vast reserveren in uw agenda. 
We hebben interessante thema’s op het programma staan. Er kunnen 
maximaal 20 deelnemers terecht, vol is vol. Dus vooraf aanmelden. 
Dit geldt trouwens ook voor het filosofisch café, onze  nieuwkomer 
binnen het Paviljoen Podium! Begeleid en georganiseerd door  
Jan Vorstenbosch, filosoof in de buurt. Het tijdstip 
is van 19.30 - 21.30 uur en de toegang is vooralsnog 
gratis. Meld je even aan als je er bij wilt zijn, want 
het aantal plaatsen is beperkt: info@stadstuinthere-
sia.nl. Donatie wordt zeer op prijs gesteld.  

Programma

23 september  
Welkom bij TilburgsAns door Sander Neijnens.
Vierenhalf jaar geleden werd TilburgsAns geboren, een lettertype 
met pictogrammen, waarin je het karakter van de stad Tilburg kunt   
herkennen. Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen, de bedenkers en   
makers van dit kunstproject, komen op woensdag 23 september bij het 
Paviljoen Podium in Stadstuin Theresia vertellen hoe het met (Tilburgs)
Ans gaat. Waar kun je Ans zoal tegenkomen? En is ze een echte Tilburg-
se geworden? Zo ja, hoe kun je dat dan zien? Een avond over letters, 
iconen en de identiteit van de stad.

7 oktober
Politiek café. De gemeenteraad is halverwege.  
Paviljoenpodium organiseert deze avond in samenwerking met   
KBO Tilburg en Senioren 5.0. 
Gasten: Rolph Dols, wethouder en Gon Mevis,  
directeur ContourdeTwern.

14 oktober 
Wilbert van Herwijnen bespreekt het pensioenakkoord.

21 oktober
Tine de Weyer vertelt over The Making of Holocaust Monument.  
Een korte buurtwandeling langs de ramen van het Metropolitan 
Museum en via het atelier terug naar Stadstuin Theresia maken 
deel uit van het programma.

Voor overige data zie activiteitenagenda

Nieuw: Filosofisch Café in het Paviljoen Podium
PaviljoenPodium organiseert in de maanden november, decem-
ber en januari een reeks van drie Filosofische Café’s. De avonden 
hebben als thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de principes, de 
geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoordig 
‘Stoïcijns reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken,  
evenwichtigheid, een zekere aanvaarding van het lot)? En kun je 
dat leren? De drie avonden zijn als volgt opgebouwd.

De eerste avond hebben we filosofe en expert op  het gebied van 
de Stoa en van de emoties Miriam van Reijen te gast. De tweede 
avond verzamelen we vragen en proberen in gesprek  met Jan 
Vorstenbosch om verder greep  te krijgen op de historische en 
actuele betekenis van de Stoïsche filosofie. De derde avond  
voeren we gezamenlijk een Socratisch gesprek rond een gezamen-
lijk gekozen filosofische vraag over het thema.

De avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur, en zijn op de woensdag-
avonden 4 november, 2 december en 6 januari. Locatie: Stadstuin 
Theresia. Kosten: 1 5,00. Er is plaats voor max. 20 deelnemers. 
Aanmelden via Jan.vorstenbosch@stadstuintheresia.nl 

We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen   
helpen met de bardiensten op de avonden zelf. Je kunt uiteraard  
je voorkeur opgeven. We horen graag van je via  
info@stadstuintheresia.nl

Een buurtgenoot in 
het zonnetje zetten?  

Als je iemand (mag ook voor jezelf zijn)  
een serenade, op de stoep, op gepaste afstand gunt  

dan kan dat.
In de buurt zijn vast muzikanten of vocalisten te vinden 

die daar voor in zijn. Mail ons als je wilt dat wij bemidde-
len. Heb je andere ideeën voor in de buurt? Samen Sterk 

tegen het eenzaamheidsvirus; laat het ons weten.

Even voorstellen
Mijn naam is Job van der Gouw, ik ben  
19 jaar en ik ben een sociaal werker student 
op het Koning Willem 1 college. Dit jaar 
kom ik gezellig stage lopen bij de stadstuin 
en samen gaan we een leuke tijd tegemoet!

Hanneke bedankt!  
Hanneke heeft jarenlang trouw de mailadres-
sen en contactgegevens beheerd en digitaal 
de nieuwsbrieven verzonden. Ze verhuist naar 
Frankrijk. Hanneke, geniet van le cidre en alles 
en iedereen die je lief is! Het ga je goed en heel 
graag tot ziens! xxx

Thuis in Theresia

OPRUIMACTIE THERESIA
Help mee Theresia schoonhouden

‘Theresia, de schônste wijk van Tilburg’

26
september

Wil jij je ook inzetten 

voor  ‘De schônste wijk 

van Tilburg’ op zaterdag 

26 september?

Meld je dan aan via 

info@wijktheresia.nl. 

‘Superstedeke schept op’
Na meer dan 15 jaar gaat Super-
stedeke de buurt Theresia verla-
ten. Onder de titel ‘Superstedeke 
schept op’ nemen de kunstenaars 

op zaterdag 24 oktober afscheid van de buurt en alle betrokke-
nen. De voormalige gymzaal wordt omgebouwd tot een pop-up 
restaurant met (gratis) soep en live optredens. Verder krijgt de 
buurt nog één keer een inkijkje in de ateliers. Wat er nog meer op 
het programma staat is nog een verrassing, maar dat er na 20 jaar 
‘sterke verhalen’ zullen worden verteld is aannemelijk.
Noteer de datum vast in je agenda en volg snel KNUZZ in Theresia 
op Facebook voor alle updates over het programma! 

Uitgebreid?! Soep en Pudding
Zondagse gezelligheid in Stadstuin Theresia 
“Het breekt het weekend”, zegt Anneke. 
Het is zondagochtend 10.30 uur. De koffie 
in Stadstuin Theresia staat klaar. Ook op 
deze intens hete zomerdag pakken de dames 
moedig hun breigaren en breinaalden. Breien 
is goed voor je geest! Om te breien heb je 
alle delen van je hersenen nodig. Dat is 
dus een soort full-body work-out voor je 
grijze cellen. En we weten allemaal dat een 
getraind lijf langer meegaat. Zonder gekheid zegt Annie, “Het is 
gewoon een gezellige bijeenkomst en een praatje maken”. En een 
paar extra deelnemers zou hartstikke leuk zijn! Uiteraard op 1,5 
afstand. Ook zin in een gezellige zondagochtend tussen 10.30 en 
12.30 uur? Neem dan contact op met Lena Janbroers via telefoon-
nummer 06 51 12 69 63. Kosten: 1€2,50 inclusief koffie en thee. 

Nostalgisch lunchen op zondag 
Kent u het nog? De ‘zondagen van vroe-
ger’, toen er na de kerkdienst soep en 
pudding op het menu stond. Tijden ver-
anderen, maar een heerlijk nostalgisch 
gevoel vindt u nog steeds op zondag in 
Stadstuin Theresia. Op het menu stond 
doperwten-courgette soep met chorizo 

en crème fraiche, een broodje, yoghurt met slagroom en bosvruch-
ten en een appeltje. Overheerlijk én vers bereid tijdens het breien 
op zondagochtend door Henk! Wilt u het nostalgische gevoel 
ervaren op zondag om 12.30 uur? Neem dan contact op met Lena 
Janbroers via telefoonnummer 06 51 12 69 63.  
Kosten: 1 4,00 voor lunch, koffie en thee.

Welke toekomst kies jij voor  
Stadstuin Theresia?  
Stadstuin Theresia is een plek in Tilburg die meer gezien mag wor-
den. Respondenten in het toekomsttraject vinden de kerngedachte 
‘Voor de buurt, door de buurt’ absoluut passend, maar de nadruk 
mag meer liggen op het faciliteren van buurtinitiatief, ontmoeting 
en ontspanning voor alle leeftijden. Kunnen we met alle respect 
spreken van een ruwe diamant in hartje Theresia? 
Wat de plek in ieder geval is, is een eindeloze bron van mogelijk-
heden. Kinderfeestjes, een biologische tuin, dagbesteding voor 
eenzame ouderen, workshops schilderen en knutselen, ondernemers-
avonden, disco voor tieners, bier- en wijnproeverij, MVO-innovatie, 
meer verhuur van ruimtes, aanjager voor initiatieven in de buurt; 
een willekeurige greep uit alle ideeën om er nog meer dan nu een 
waardevolle plek van te maken. Voorwaarde is wel: Stadstuin There-
sia moet ‘opener’. 

Om meer richting te geven adviseert Niek Frijters van MSCI (Mid-
point Center for Social Innovation) om een thema te kiezen voor 
een duurzame toekomst. Wat zou jij kiezen? Een: 
1. Buurt pluktuin: kruiden | fruit | bessen | noten | bloemen |   
 groenten
2. Gezonde leefstijl tuin: yoga | chai chi | dans | beweging 
3. Spellen- en spelentuin: jeu de boules | badminton | rikken |   
 schaken | dammen 
4. Kunst-, cultuur- en expositietuin: tekenen | schilderen |  
 fotografie | poëzie | muziek | kleinkunst
5. Leer- en ontwikkeltuin: lezingen | duurzaamheid | 
 natuureducatie | gezonde voeding 
6. Ecologische duurzaamheidstuin: insecten | vlinders | amfibieën |   
 natuurwandeling | blauwe tuin | duurzaamheid |  
 maatschappelijk verantwoorde thema’s | repair café
7. Sociaal netwerk- en kennisdelingtuin: bijeenkomsten en  
 activiteiten diverse doelgroepen
Of een mix! Laat het ons weten via info@stadstuintheresia.nl. 



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

De Tuinclub én Koffieclub
Maandagochtend. Wekelijks een 
gezellige start van de week met de 
heren van De Tuinclub. Mogen we 
jullie in het zonnetje zetten? Het 
mag, maar “Ge moet gin noamen 
noemen want we doen het ammel 
samen”. En zal ik jullie de Tuinclub 
noemen? “Moakt er mar Tuinclub 
én Koffieclub van”. Jazeker, het 

begint met een kop koffie. Maar om 
10.30 uur gaan de heren aan de slag want “…zo kunnen we nog 
uren doorgaan, maar daar zijn we niet voor; wij zijn de Tuinclub”. 
Heren, mensen die voor de eerste keer bij Stadstuin Theresia ko-
men spreken stuk voor stuk hun complimenten uit over de tuin. En 
dat is dankzij jullie! Niet een beetje, maar ontzettend bedankt!  

RAAMVERTELLINGEN 
Onder de titel RAAMVERTELLINGEN presenteert Tine 
van de Weyer van 18 september tot  
8 november in de etalageramen van het Metropoli-
tan Museum, Stedekestraat 15 een drietal projecten. 

Holocaustmonument (2019-2020)
Het Holocaustmonument dat in het Vrijheidspark ter herdenking 
van 172 Tilburgse slachtoffers staat, zal in een geprinte versie 
op doek hangen. Het beeld, in brons gegoten, is gebaseerd op 
de boom, symbool staat voor al wat groeit en bloeit, en verbeel-
ding van vitaal leven. Hemel en aarde, leven en dood, als ook de 
eeuwigheid, zijn hierin verbonden. Over de zeven takken die naar 
de hemel wijzen hangen eveneens in brons gegoten gepatineerde 
opengewerkte weefsels als verwijzing naar Tilburg als textielstad. 
Met palladium verzilverde knoppen in de boom staan symbool 
voor hoop en nieuw leven.

Vleugels 2020
2020 is het jaar van 75 jaar Bevrijding na WO II. Om deze te me-
moreren realiseerde Van de Weyer het afgelopen jaar 75 kerami-
sche vleugels als symbolische verbeelding van die vrijheid. In de 
jaren 80/90 van de vorige eeuw vormden vleugels een belangrijke 
inspiratiebron in haar werk. Het monumentale ‘Tamen per veniam’ 
(1985) uitgevoerd in hout en bekleed met lood, koper en messing 
is opgenomen in de collectie van het Kröller-Müller Museum. Het 
in gecoat metaal uitgevoerde en onlangs gerenoveerde ‘Mantel 
der Liefde’(1987)  staat op een grote console in  het voorterrein 
van Amarant ‘ t Hooge Veer aan de Bredaseweg. De 75 vleugels 
worden in drie ramen op 6 panelen getoond in de presentatie. 

Tafels van Verbinding 
Het derde project is een ontwerp voor een aantal monumentale 
tafels voor een parkachtige binnentuin in Gilze uit 2017. Dit ont-
werp voor de tafels is gebaseerd op zowel de geschiedenis als de 
sociaal- culturele economische wortels van Gilze. Het project ging 
op het nippertje niet door maar de ideeën achter de tafels  zijn 
vitaal en levend. Ook in Drunen (nu Heusden) realiseerde  
Van de Weyer  in 1997 een drietal sculpturale ‘tafels’.  
Staat hetPaviljoenPodium op woensdag 21 oktober 19.30-21.30 
uur al in je agenda? The Making of Holocaust Monument inclusief 
wandeling langs de ramen van het Metropolitan Museum wil je 
niet missen! Meer informatie: www.tinevandeweyer.nl

Wil jij meer mensen leren 
kennen bij jou in de buurt? 
Doe dan mee met onze online 
training ‘Meer contact’ 
Tijdens corona was er veel aandacht voor eenzaamheid. Iedereen 
zag minder mensen en als jouw netwerk te smal was, werd je daar 
stevig mee geconfronteerd. Nu kun je daar wat aan doen! Want 
Stadstuin Theresia nodigt jou als inwoner van deze wijk graag uit 
voor de online training ‘Meer contact’. Voor de eerste 25 deelne-
mers is de training gratis!

Jouw voordeel
• Je leert hoe je makkelijker met andere mensen in contact komt
• Hoe je jouw contacten beter onderhoudt
• Hoe je makkelijker op nieuwe sociale situaties afstapt
Je krijgt twee maanden lang elke dag een e-mail met daarin infor-
matie, een filmpje of een opdracht. Door de praktijkvoorbeelden 
is de training leuk om te doen. Je begint thuis in je eigen veilige 
omgeving en gaat van lieverlee steeds vaker buiten de deur 
praktijkopdrachten doen. Veel van die opdrachten zijn gericht op 
het leggen van contact in de eigen buurt! De mails en opdrachten 
kosten nooit meer dan tien minuten per dag en zijn luchtig van 
opzet. Door de persoonlijke insteek blijf je gemotiveerd. 

Wat het je oplevert
Met deze training ga je duurzaam aan de slag om jouw sociaal 
leven te verbeteren. Want uiteindelijk ben jij zelf de enige die jouw 
situatie kan veranderen. Dus als het goed is, voel jij je na afloop 
van de training in sociaal opzicht prettiger in je buurt.  
En wie weet, heb je een paar leuke contacten opgedaan…
Je doet deze training wel zelf, maar niet alleen. Je wordt begeleid 
door Eline Somers van Stadstuin Theresia (en zelf ook wijkbewoner). 

Interesse?
• Woon jij in de wijk Theresia? 
• Wil jij meer contact en wil je daar zelf je best voor doen?
• Heb jij een computer of laptop waarop je e-mail kan ontvangen?
Doe dan mee! Voor de eerste 25 deelnemers is deelname helemaal 
gratis. Wacht dus niet te lang en mail je naam, telefoonnummer 
en emailadres naar info@stadstuintheresia.nl. Of neem voor meer 
info contact op met Eline via 06 45 48 25 27. 
zijn de Tuinclub”. Heren, mensen die voor de eerste keer bij  
Stadstuin Theresia komen spreken stuk voor stuk hun compli-
menten uit over de tuin. En dat is dankzij jullie! Niet een beetje, 
maar ontzettend bedankt!  

Help mee Theresia schoonhouden Opruimactie 
Theresia. Doe je mee? 

OPRUIMACTIE THERESIA
De werkgroep ‘Theresia, de schônste wijk 
van Tilburg’ organiseert een opschoon-
actie in wijk Theresia tijdens Burendag 
op zaterdag 26 september 2020, want: 
Samen gaan we voor schoon! 

Afval dat op straat belandt, zwerft rond. 
Door onze parken, pleinen, speeltuinen 
en voor de deur. Zwerfafval opruimen 
levert méér op dan alleen een prettige 
schone buurt. Het is ook een leuke 
manier om even bij te kletsen met de 

buren en buurtbewoners te leren kennen. In je 
eentje of samen kun je al een groot verschil maken...
Wil jij je inzetten voor ‘De schônste wijk van Tilburg’ op zaterdag-
ochtend 26 september tussen 9.30 en 12.00 uur? Meld je dan aan 
via info@wijktheresia.nl. 

Move in balance 
Dynamische bewegingstraining in de wijk, 
voor senoirita’s.
De bewegingsmethode is eenvoudig, dansant 
en fysiek vriendelijk, op bijpassende muziek, 
onder inspirerende begeleiding van José Way, 
oud-danseres en dansdocente aan de Fontys 
Dansacademie. Leeftijd of verminderde conditie 
vormen geen belemmering voor deelname. Binnen de trainingen 
is er alle ruimte voor persoonlijke invulling. Het doel is vanuit 
de ontspanning een meer gezonde, bewuste manier van bewegen 
creëren.  Het bevordert vrijheid en plezier in het bewegen om 
uiteindelijk fysiek en geestelijk meer in balans te komen!
Lestijd: di. en wo. van 10.00 tot 11.00 uur.
Move in Balance is er ook in een ‘lichtere’ versie: Move in Balance 
LIGHT. Speciaal voor vrouwen die het rustiger aan willen of moe-
ten doen. Deze les is op dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
De lessen vinden plaats in de danszaal van Hall of Fame,  
Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg.
Aanmelden voor een proefles: 06 22 48 12 46 of  
jose@move-in-balance.nl   www.move-in-balance.nu

Zichtpunt 2   Miek van Asten            
Oesters en Parels in een oase van groen 

Een voor mij heel 
bijzondere gebeurte-
nis deze zomer was 
“ Wilhelminapark 
viert de zomer”.
Eerdere pogingen 
de afgelopen jaren 
om een theehuis 
te plaatsen in het 
park sneuvelden. 

De bezwaren wonnen het elke keer van de mensen. Dit jaar nam 
Wijkraad Theresia het initiatief voor de maand augustus, samen 
met de ondernemers rond het park en mij lijkt dat het door hun 
enthousiasme en de (Corona-)brede blik van de gemeente, gelukt 
is. ”Wilhelminapark viert de zomer” is voor mij een geopende  
oester en alle activiteiten vormen de parel. Ik hoop dat er  
volgend jaar opnieuw een oester zijn prachtige parel mag laten 
zien in deze groene oase. Corona of niet. 
Dan is er nóg een oester, waarbinnen een parel schuilt!

Stadstuin Theresia
Gelegen tussen de Theresiastraat 
en de van Sasse van IJsseltstraat. 
Tussen aan de ene kant een paar 
nieuwbouwhuizen en aan de andere 
kant een langgerekte gevel met 
alleen ramen ter hoogte van de 
dakrand. Als je door de twee rode 
deuren naar binnengaat, opent zich 
de oester. Veel wijkbewoners denken 
dat Stadstuin Theresia alleen voor 
direct omwonenden is. En dit is 
gelukkig niet waar. Veel mensen 
hebben de parel al gevonden. Zoals 
ikzelf hem een jaar geleden leerde kennen. Ik kom sindsdien elke 
maand met een groepje mensen een paar uurtjes schrijven in de 
Stadstuin.
Een inspirerende plek voor en door de buurt. In de knusse huis-
kamer, de tuinkamer of in de tuin zelf, een groene oase van rust. 
Met groenten, kruiden en fruitbomen. Regelmatig wordt er samen 
gegeten van de eigen oogst. Deze parel is vrijwel het hele jaar 
open, maar mag meer als een plek voor alle Theresianen ervaren 
worden.
Als je dit Zichtpunt leest, kom dan een bezoekje te brengen 
aan de Stadstuin. Neem deel aan de activiteiten, die je in deze 
Nieuwsbrief kunt vinden. Of wandel door de tuin.
In de tijd dat er nog textielbaronnen woonden in deze wijk en er 
grote verschillen waren tussen hen en de arbeiders, kwam iemand 
van achter de Theresiastraat niet voorbij de kerk. Tot mijn verba-
zing speelde dat in 1995 toen ik aan het park kwam wonen nog 
steeds, lijkt wel een virus. Goed te begrijpen vanuit het verleden, 
maar virussen...daar wil je vanaf.  Ik hoop dat we alle virussen 
in deze mooie wijk Theresia achter ons laten en vanaf nu de 
nadruk gaan leggen op de overeenkomsten binnen de wijk, op de 
verbinding. Wijkcentrum Het Spoor, Stadstuin Theresia, ‘Theresia 
viert de Zomer’ dat zijn de viruskillers als wij dat willen. Nou, ik 
wil wel. 

Het Paviljoen Podium
We zijn er weer! De lezingen en bijeenkomsten starten weer op  
23 sept. U kunt de woensdagavonden vast reserveren in uw agenda. 
We hebben interessante thema’s op het programma staan. Er kunnen 
maximaal 20 deelnemers terecht, vol is vol. Dus vooraf aanmelden. 
Dit geldt trouwens ook voor het filosofisch café, onze  nieuwkomer 
binnen het Paviljoen Podium! Begeleid en georganiseerd door  
Jan Vorstenbosch, filosoof in de buurt. Het tijdstip 
is van 19.30 - 21.30 uur en de toegang is vooralsnog 
gratis. Meld je even aan als je er bij wilt zijn, want 
het aantal plaatsen is beperkt: info@stadstuinthere-
sia.nl. Donatie wordt zeer op prijs gesteld.  

Programma

23 september  
Welkom bij TilburgsAns door Sander Neijnens.
Vierenhalf jaar geleden werd TilburgsAns geboren, een lettertype 
met pictogrammen, waarin je het karakter van de stad Tilburg kunt   
herkennen. Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen, de bedenkers en   
makers van dit kunstproject, komen op woensdag 23 september bij het 
Paviljoen Podium in Stadstuin Theresia vertellen hoe het met (Tilburgs)
Ans gaat. Waar kun je Ans zoal tegenkomen? En is ze een echte Tilburg-
se geworden? Zo ja, hoe kun je dat dan zien? Een avond over letters, 
iconen en de identiteit van de stad.

7 oktober
Politiek café. De gemeenteraad is halverwege.  
Paviljoenpodium organiseert deze avond in samenwerking met   
KBO Tilburg en Senioren 5.0. 
Gasten: Rolph Dols, wethouder en Gon Mevis,  
directeur ContourdeTwern.

14 oktober 
Wilbert van Herwijnen bespreekt het pensioenakkoord.

21 oktober
Tine de Weyer vertelt over The Making of Holocaust Monument.  
Een korte buurtwandeling langs de ramen van het Metropolitan 
Museum en via het atelier terug naar Stadstuin Theresia maken 
deel uit van het programma.

Voor overige data zie activiteitenagenda

Nieuw: Filosofisch Café in het Paviljoen Podium
PaviljoenPodium organiseert in de maanden november, decem-
ber en januari een reeks van drie Filosofische Café’s. De avonden 
hebben als thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de principes, de 
geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoordig 
‘Stoïcijns reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken,  
evenwichtigheid, een zekere aanvaarding van het lot)? En kun je 
dat leren? De drie avonden zijn als volgt opgebouwd.

De eerste avond hebben we filosofe en expert op  het gebied van 
de Stoa en van de emoties Miriam van Reijen te gast. De tweede 
avond verzamelen we vragen en proberen in gesprek  met Jan 
Vorstenbosch om verder greep  te krijgen op de historische en 
actuele betekenis van de Stoïsche filosofie. De derde avond  
voeren we gezamenlijk een Socratisch gesprek rond een gezamen-
lijk gekozen filosofische vraag over het thema.

De avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur, en zijn op de woensdag-
avonden 4 november, 2 december en 6 januari. Locatie: Stadstuin 
Theresia. Kosten: 1 5,00. Er is plaats voor max. 20 deelnemers. 
Aanmelden via Jan.vorstenbosch@stadstuintheresia.nl 

We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen   
helpen met de bardiensten op de avonden zelf. Je kunt uiteraard  
je voorkeur opgeven. We horen graag van je via  
info@stadstuintheresia.nl

Een buurtgenoot in 
het zonnetje zetten?  

Als je iemand (mag ook voor jezelf zijn)  
een serenade, op de stoep, op gepaste afstand gunt  

dan kan dat.
In de buurt zijn vast muzikanten of vocalisten te vinden 

die daar voor in zijn. Mail ons als je wilt dat wij bemidde-
len. Heb je andere ideeën voor in de buurt? Samen Sterk 

tegen het eenzaamheidsvirus; laat het ons weten.

Even voorstellen
Mijn naam is Job van der Gouw, ik ben  
19 jaar en ik ben een sociaal werker student 
op het Koning Willem 1 college. Dit jaar 
kom ik gezellig stage lopen bij de stadstuin 
en samen gaan we een leuke tijd tegemoet!

Hanneke bedankt!  
Hanneke heeft jarenlang trouw de mailadres-
sen en contactgegevens beheerd en digitaal 
de nieuwsbrieven verzonden. Ze verhuist naar 
Frankrijk. Hanneke, geniet van le cidre en alles 
en iedereen die je lief is! Het ga je goed en heel 
graag tot ziens! xxx

Thuis in Theresia

OPRUIMACTIE THERESIA
Help mee Theresia schoonhouden

‘Theresia, de schônste wijk van Tilburg’

26
september

Wil jij je ook inzetten 

voor  ‘De schônste wijk 

van Tilburg’ op zaterdag 

26 september?

Meld je dan aan via 

info@wijktheresia.nl. 

‘Superstedeke schept op’
Na meer dan 15 jaar gaat Super-
stedeke de buurt Theresia verla-
ten. Onder de titel ‘Superstedeke 
schept op’ nemen de kunstenaars 

op zaterdag 24 oktober afscheid van de buurt en alle betrokke-
nen. De voormalige gymzaal wordt omgebouwd tot een pop-up 
restaurant met (gratis) soep en live optredens. Verder krijgt de 
buurt nog één keer een inkijkje in de ateliers. Wat er nog meer op 
het programma staat is nog een verrassing, maar dat er na 20 jaar 
‘sterke verhalen’ zullen worden verteld is aannemelijk.
Noteer de datum vast in je agenda en volg snel KNUZZ in Theresia 
op Facebook voor alle updates over het programma! 

Uitgebreid?! Soep en Pudding
Zondagse gezelligheid in Stadstuin Theresia 
“Het breekt het weekend”, zegt Anneke. 
Het is zondagochtend 10.30 uur. De koffie 
in Stadstuin Theresia staat klaar. Ook op 
deze intens hete zomerdag pakken de dames 
moedig hun breigaren en breinaalden. Breien 
is goed voor je geest! Om te breien heb je 
alle delen van je hersenen nodig. Dat is 
dus een soort full-body work-out voor je 
grijze cellen. En we weten allemaal dat een 
getraind lijf langer meegaat. Zonder gekheid zegt Annie, “Het is 
gewoon een gezellige bijeenkomst en een praatje maken”. En een 
paar extra deelnemers zou hartstikke leuk zijn! Uiteraard op 1,5 
afstand. Ook zin in een gezellige zondagochtend tussen 10.30 en 
12.30 uur? Neem dan contact op met Lena Janbroers via telefoon-
nummer 06 51 12 69 63. Kosten: 1€2,50 inclusief koffie en thee. 

Nostalgisch lunchen op zondag 
Kent u het nog? De ‘zondagen van vroe-
ger’, toen er na de kerkdienst soep en 
pudding op het menu stond. Tijden ver-
anderen, maar een heerlijk nostalgisch 
gevoel vindt u nog steeds op zondag in 
Stadstuin Theresia. Op het menu stond 
doperwten-courgette soep met chorizo 

en crème fraiche, een broodje, yoghurt met slagroom en bosvruch-
ten en een appeltje. Overheerlijk én vers bereid tijdens het breien 
op zondagochtend door Henk! Wilt u het nostalgische gevoel 
ervaren op zondag om 12.30 uur? Neem dan contact op met Lena 
Janbroers via telefoonnummer 06 51 12 69 63.  
Kosten: 1 4,00 voor lunch, koffie en thee.

Welke toekomst kies jij voor  
Stadstuin Theresia?  
Stadstuin Theresia is een plek in Tilburg die meer gezien mag wor-
den. Respondenten in het toekomsttraject vinden de kerngedachte 
‘Voor de buurt, door de buurt’ absoluut passend, maar de nadruk 
mag meer liggen op het faciliteren van buurtinitiatief, ontmoeting 
en ontspanning voor alle leeftijden. Kunnen we met alle respect 
spreken van een ruwe diamant in hartje Theresia? 
Wat de plek in ieder geval is, is een eindeloze bron van mogelijk-
heden. Kinderfeestjes, een biologische tuin, dagbesteding voor 
eenzame ouderen, workshops schilderen en knutselen, ondernemers-
avonden, disco voor tieners, bier- en wijnproeverij, MVO-innovatie, 
meer verhuur van ruimtes, aanjager voor initiatieven in de buurt; 
een willekeurige greep uit alle ideeën om er nog meer dan nu een 
waardevolle plek van te maken. Voorwaarde is wel: Stadstuin There-
sia moet ‘opener’. 

Om meer richting te geven adviseert Niek Frijters van MSCI (Mid-
point Center for Social Innovation) om een thema te kiezen voor 
een duurzame toekomst. Wat zou jij kiezen? Een: 
1. Buurt pluktuin: kruiden | fruit | bessen | noten | bloemen |   
 groenten
2. Gezonde leefstijl tuin: yoga | chai chi | dans | beweging 
3. Spellen- en spelentuin: jeu de boules | badminton | rikken |   
 schaken | dammen 
4. Kunst-, cultuur- en expositietuin: tekenen | schilderen |  
 fotografie | poëzie | muziek | kleinkunst
5. Leer- en ontwikkeltuin: lezingen | duurzaamheid | 
 natuureducatie | gezonde voeding 
6. Ecologische duurzaamheidstuin: insecten | vlinders | amfibieën |   
 natuurwandeling | blauwe tuin | duurzaamheid |  
 maatschappelijk verantwoorde thema’s | repair café
7. Sociaal netwerk- en kennisdelingtuin: bijeenkomsten en  
 activiteiten diverse doelgroepen
Of een mix! Laat het ons weten via info@stadstuintheresia.nl. 



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

De Tuinclub én Koffieclub
Maandagochtend. Wekelijks een 
gezellige start van de week met de 
heren van De Tuinclub. Mogen we 
jullie in het zonnetje zetten? Het 
mag, maar “Ge moet gin noamen 
noemen want we doen het ammel 
samen”. En zal ik jullie de Tuinclub 
noemen? “Moakt er mar Tuinclub 
én Koffieclub van”. Jazeker, het 

begint met een kop koffie. Maar om 
10.30 uur gaan de heren aan de slag want “…zo kunnen we nog 
uren doorgaan, maar daar zijn we niet voor; wij zijn de Tuinclub”. 
Heren, mensen die voor de eerste keer bij Stadstuin Theresia ko-
men spreken stuk voor stuk hun complimenten uit over de tuin. En 
dat is dankzij jullie! Niet een beetje, maar ontzettend bedankt!  

RAAMVERTELLINGEN 
Onder de titel RAAMVERTELLINGEN presenteert Tine 
van de Weyer van 18 september tot  
8 november in de etalageramen van het Metropoli-
tan Museum, Stedekestraat 15 een drietal projecten. 

Holocaustmonument (2019-2020)
Het Holocaustmonument dat in het Vrijheidspark ter herdenking 
van 172 Tilburgse slachtoffers staat, zal in een geprinte versie 
op doek hangen. Het beeld, in brons gegoten, is gebaseerd op 
de boom, symbool staat voor al wat groeit en bloeit, en verbeel-
ding van vitaal leven. Hemel en aarde, leven en dood, als ook de 
eeuwigheid, zijn hierin verbonden. Over de zeven takken die naar 
de hemel wijzen hangen eveneens in brons gegoten gepatineerde 
opengewerkte weefsels als verwijzing naar Tilburg als textielstad. 
Met palladium verzilverde knoppen in de boom staan symbool 
voor hoop en nieuw leven.

Vleugels 2020
2020 is het jaar van 75 jaar Bevrijding na WO II. Om deze te me-
moreren realiseerde Van de Weyer het afgelopen jaar 75 kerami-
sche vleugels als symbolische verbeelding van die vrijheid. In de 
jaren 80/90 van de vorige eeuw vormden vleugels een belangrijke 
inspiratiebron in haar werk. Het monumentale ‘Tamen per veniam’ 
(1985) uitgevoerd in hout en bekleed met lood, koper en messing 
is opgenomen in de collectie van het Kröller-Müller Museum. Het 
in gecoat metaal uitgevoerde en onlangs gerenoveerde ‘Mantel 
der Liefde’(1987)  staat op een grote console in  het voorterrein 
van Amarant ‘ t Hooge Veer aan de Bredaseweg. De 75 vleugels 
worden in drie ramen op 6 panelen getoond in de presentatie. 

Tafels van Verbinding 
Het derde project is een ontwerp voor een aantal monumentale 
tafels voor een parkachtige binnentuin in Gilze uit 2017. Dit ont-
werp voor de tafels is gebaseerd op zowel de geschiedenis als de 
sociaal- culturele economische wortels van Gilze. Het project ging 
op het nippertje niet door maar de ideeën achter de tafels  zijn 
vitaal en levend. Ook in Drunen (nu Heusden) realiseerde  
Van de Weyer  in 1997 een drietal sculpturale ‘tafels’.  
Staat hetPaviljoenPodium op woensdag 21 oktober 19.30-21.30 
uur al in je agenda? The Making of Holocaust Monument inclusief 
wandeling langs de ramen van het Metropolitan Museum wil je 
niet missen! Meer informatie: www.tinevandeweyer.nl

Wil jij meer mensen leren 
kennen bij jou in de buurt? 
Doe dan mee met onze online 
training ‘Meer contact’ 
Tijdens corona was er veel aandacht voor eenzaamheid. Iedereen 
zag minder mensen en als jouw netwerk te smal was, werd je daar 
stevig mee geconfronteerd. Nu kun je daar wat aan doen! Want 
Stadstuin Theresia nodigt jou als inwoner van deze wijk graag uit 
voor de online training ‘Meer contact’. Voor de eerste 25 deelne-
mers is de training gratis!

Jouw voordeel
• Je leert hoe je makkelijker met andere mensen in contact komt
• Hoe je jouw contacten beter onderhoudt
• Hoe je makkelijker op nieuwe sociale situaties afstapt
Je krijgt twee maanden lang elke dag een e-mail met daarin infor-
matie, een filmpje of een opdracht. Door de praktijkvoorbeelden 
is de training leuk om te doen. Je begint thuis in je eigen veilige 
omgeving en gaat van lieverlee steeds vaker buiten de deur 
praktijkopdrachten doen. Veel van die opdrachten zijn gericht op 
het leggen van contact in de eigen buurt! De mails en opdrachten 
kosten nooit meer dan tien minuten per dag en zijn luchtig van 
opzet. Door de persoonlijke insteek blijf je gemotiveerd. 

Wat het je oplevert
Met deze training ga je duurzaam aan de slag om jouw sociaal 
leven te verbeteren. Want uiteindelijk ben jij zelf de enige die jouw 
situatie kan veranderen. Dus als het goed is, voel jij je na afloop 
van de training in sociaal opzicht prettiger in je buurt.  
En wie weet, heb je een paar leuke contacten opgedaan…
Je doet deze training wel zelf, maar niet alleen. Je wordt begeleid 
door Eline Somers van Stadstuin Theresia (en zelf ook wijkbewoner). 

Interesse?
• Woon jij in de wijk Theresia? 
• Wil jij meer contact en wil je daar zelf je best voor doen?
• Heb jij een computer of laptop waarop je e-mail kan ontvangen?
Doe dan mee! Voor de eerste 25 deelnemers is deelname helemaal 
gratis. Wacht dus niet te lang en mail je naam, telefoonnummer 
en emailadres naar info@stadstuintheresia.nl. Of neem voor meer 
info contact op met Eline via 06 45 48 25 27. 
zijn de Tuinclub”. Heren, mensen die voor de eerste keer bij  
Stadstuin Theresia komen spreken stuk voor stuk hun compli-
menten uit over de tuin. En dat is dankzij jullie! Niet een beetje, 
maar ontzettend bedankt!  

Help mee Theresia schoonhouden Opruimactie 
Theresia. Doe je mee? 

OPRUIMACTIE THERESIA
De werkgroep ‘Theresia, de schônste wijk 
van Tilburg’ organiseert een opschoon-
actie in wijk Theresia tijdens Burendag 
op zaterdag 26 september 2020, want: 
Samen gaan we voor schoon! 

Afval dat op straat belandt, zwerft rond. 
Door onze parken, pleinen, speeltuinen 
en voor de deur. Zwerfafval opruimen 
levert méér op dan alleen een prettige 
schone buurt. Het is ook een leuke 
manier om even bij te kletsen met de 

buren en buurtbewoners te leren kennen. In je 
eentje of samen kun je al een groot verschil maken...
Wil jij je inzetten voor ‘De schônste wijk van Tilburg’ op zaterdag-
ochtend 26 september tussen 9.30 en 12.00 uur? Meld je dan aan 
via info@wijktheresia.nl. 

Move in balance 
Dynamische bewegingstraining in de wijk, 
voor senoirita’s.
De bewegingsmethode is eenvoudig, dansant 
en fysiek vriendelijk, op bijpassende muziek, 
onder inspirerende begeleiding van José Way, 
oud-danseres en dansdocente aan de Fontys 
Dansacademie. Leeftijd of verminderde conditie 
vormen geen belemmering voor deelname. Binnen de trainingen 
is er alle ruimte voor persoonlijke invulling. Het doel is vanuit 
de ontspanning een meer gezonde, bewuste manier van bewegen 
creëren.  Het bevordert vrijheid en plezier in het bewegen om 
uiteindelijk fysiek en geestelijk meer in balans te komen!
Lestijd: di. en wo. van 10.00 tot 11.00 uur.
Move in Balance is er ook in een ‘lichtere’ versie: Move in Balance 
LIGHT. Speciaal voor vrouwen die het rustiger aan willen of moe-
ten doen. Deze les is op dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
De lessen vinden plaats in de danszaal van Hall of Fame,  
Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg.
Aanmelden voor een proefles: 06 22 48 12 46 of  
jose@move-in-balance.nl   www.move-in-balance.nu

Zichtpunt 2   Miek van Asten            
Oesters en Parels in een oase van groen 

Een voor mij heel 
bijzondere gebeurte-
nis deze zomer was 
“ Wilhelminapark 
viert de zomer”.
Eerdere pogingen 
de afgelopen jaren 
om een theehuis 
te plaatsen in het 
park sneuvelden. 

De bezwaren wonnen het elke keer van de mensen. Dit jaar nam 
Wijkraad Theresia het initiatief voor de maand augustus, samen 
met de ondernemers rond het park en mij lijkt dat het door hun 
enthousiasme en de (Corona-)brede blik van de gemeente, gelukt 
is. ”Wilhelminapark viert de zomer” is voor mij een geopende  
oester en alle activiteiten vormen de parel. Ik hoop dat er  
volgend jaar opnieuw een oester zijn prachtige parel mag laten 
zien in deze groene oase. Corona of niet. 
Dan is er nóg een oester, waarbinnen een parel schuilt!

Stadstuin Theresia
Gelegen tussen de Theresiastraat 
en de van Sasse van IJsseltstraat. 
Tussen aan de ene kant een paar 
nieuwbouwhuizen en aan de andere 
kant een langgerekte gevel met 
alleen ramen ter hoogte van de 
dakrand. Als je door de twee rode 
deuren naar binnengaat, opent zich 
de oester. Veel wijkbewoners denken 
dat Stadstuin Theresia alleen voor 
direct omwonenden is. En dit is 
gelukkig niet waar. Veel mensen 
hebben de parel al gevonden. Zoals 
ikzelf hem een jaar geleden leerde kennen. Ik kom sindsdien elke 
maand met een groepje mensen een paar uurtjes schrijven in de 
Stadstuin.
Een inspirerende plek voor en door de buurt. In de knusse huis-
kamer, de tuinkamer of in de tuin zelf, een groene oase van rust. 
Met groenten, kruiden en fruitbomen. Regelmatig wordt er samen 
gegeten van de eigen oogst. Deze parel is vrijwel het hele jaar 
open, maar mag meer als een plek voor alle Theresianen ervaren 
worden.
Als je dit Zichtpunt leest, kom dan een bezoekje te brengen 
aan de Stadstuin. Neem deel aan de activiteiten, die je in deze 
Nieuwsbrief kunt vinden. Of wandel door de tuin.
In de tijd dat er nog textielbaronnen woonden in deze wijk en er 
grote verschillen waren tussen hen en de arbeiders, kwam iemand 
van achter de Theresiastraat niet voorbij de kerk. Tot mijn verba-
zing speelde dat in 1995 toen ik aan het park kwam wonen nog 
steeds, lijkt wel een virus. Goed te begrijpen vanuit het verleden, 
maar virussen...daar wil je vanaf.  Ik hoop dat we alle virussen 
in deze mooie wijk Theresia achter ons laten en vanaf nu de 
nadruk gaan leggen op de overeenkomsten binnen de wijk, op de 
verbinding. Wijkcentrum Het Spoor, Stadstuin Theresia, ‘Theresia 
viert de Zomer’ dat zijn de viruskillers als wij dat willen. Nou, ik 
wil wel. 

Het Paviljoen Podium
We zijn er weer! De lezingen en bijeenkomsten starten weer op  
23 sept. U kunt de woensdagavonden vast reserveren in uw agenda. 
We hebben interessante thema’s op het programma staan. Er kunnen 
maximaal 20 deelnemers terecht, vol is vol. Dus vooraf aanmelden. 
Dit geldt trouwens ook voor het filosofisch café, onze  nieuwkomer 
binnen het Paviljoen Podium! Begeleid en georganiseerd door  
Jan Vorstenbosch, filosoof in de buurt. Het tijdstip 
is van 19.30 - 21.30 uur en de toegang is vooralsnog 
gratis. Meld je even aan als je er bij wilt zijn, want 
het aantal plaatsen is beperkt: info@stadstuinthere-
sia.nl. Donatie wordt zeer op prijs gesteld.  

Programma

23 september  
Welkom bij TilburgsAns door Sander Neijnens.
Vierenhalf jaar geleden werd TilburgsAns geboren, een lettertype 
met pictogrammen, waarin je het karakter van de stad Tilburg kunt   
herkennen. Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen, de bedenkers en   
makers van dit kunstproject, komen op woensdag 23 september bij het 
Paviljoen Podium in Stadstuin Theresia vertellen hoe het met (Tilburgs)
Ans gaat. Waar kun je Ans zoal tegenkomen? En is ze een echte Tilburg-
se geworden? Zo ja, hoe kun je dat dan zien? Een avond over letters, 
iconen en de identiteit van de stad.

7 oktober
Politiek café. De gemeenteraad is halverwege.  
Paviljoenpodium organiseert deze avond in samenwerking met   
KBO Tilburg en Senioren 5.0. 
Gasten: Rolph Dols, wethouder en Gon Mevis,  
directeur ContourdeTwern.

14 oktober 
Wilbert van Herwijnen bespreekt het pensioenakkoord.

21 oktober
Tine de Weyer vertelt over The Making of Holocaust Monument.  
Een korte buurtwandeling langs de ramen van het Metropolitan 
Museum en via het atelier terug naar Stadstuin Theresia maken 
deel uit van het programma.

Voor overige data zie activiteitenagenda

Nieuw: Filosofisch Café in het Paviljoen Podium
PaviljoenPodium organiseert in de maanden november, decem-
ber en januari een reeks van drie Filosofische Café’s. De avonden 
hebben als thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de principes, de 
geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoordig 
‘Stoïcijns reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken,  
evenwichtigheid, een zekere aanvaarding van het lot)? En kun je 
dat leren? De drie avonden zijn als volgt opgebouwd.

De eerste avond hebben we filosofe en expert op  het gebied van 
de Stoa en van de emoties Miriam van Reijen te gast. De tweede 
avond verzamelen we vragen en proberen in gesprek  met Jan 
Vorstenbosch om verder greep  te krijgen op de historische en 
actuele betekenis van de Stoïsche filosofie. De derde avond  
voeren we gezamenlijk een Socratisch gesprek rond een gezamen-
lijk gekozen filosofische vraag over het thema.

De avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur, en zijn op de woensdag-
avonden 4 november, 2 december en 6 januari. Locatie: Stadstuin 
Theresia. Kosten: 1 5,00. Er is plaats voor max. 20 deelnemers. 
Aanmelden via Jan.vorstenbosch@stadstuintheresia.nl 

We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen   
helpen met de bardiensten op de avonden zelf. Je kunt uiteraard  
je voorkeur opgeven. We horen graag van je via  
info@stadstuintheresia.nl

Een buurtgenoot in 
het zonnetje zetten?  

Als je iemand (mag ook voor jezelf zijn)  
een serenade, op de stoep, op gepaste afstand gunt  

dan kan dat.
In de buurt zijn vast muzikanten of vocalisten te vinden 

die daar voor in zijn. Mail ons als je wilt dat wij bemidde-
len. Heb je andere ideeën voor in de buurt? Samen Sterk 

tegen het eenzaamheidsvirus; laat het ons weten.

Even voorstellen
Mijn naam is Job van der Gouw, ik ben  
19 jaar en ik ben een sociaal werker student 
op het Koning Willem 1 college. Dit jaar 
kom ik gezellig stage lopen bij de stadstuin 
en samen gaan we een leuke tijd tegemoet!

Hanneke bedankt!  
Hanneke heeft jarenlang trouw de mailadres-
sen en contactgegevens beheerd en digitaal 
de nieuwsbrieven verzonden. Ze verhuist naar 
Frankrijk. Hanneke, geniet van le cidre en alles 
en iedereen die je lief is! Het ga je goed en heel 
graag tot ziens! xxx

Thuis in Theresia

OPRUIMACTIE THERESIA
Help mee Theresia schoonhouden

‘Theresia, de schônste wijk van Tilburg’

26
september

Wil jij je ook inzetten 

voor  ‘De schônste wijk 

van Tilburg’ op zaterdag 

26 september?

Meld je dan aan via 

info@wijktheresia.nl. 

‘Superstedeke schept op’
Na meer dan 15 jaar gaat Super-
stedeke de buurt Theresia verla-
ten. Onder de titel ‘Superstedeke 
schept op’ nemen de kunstenaars 

op zaterdag 24 oktober afscheid van de buurt en alle betrokke-
nen. De voormalige gymzaal wordt omgebouwd tot een pop-up 
restaurant met (gratis) soep en live optredens. Verder krijgt de 
buurt nog één keer een inkijkje in de ateliers. Wat er nog meer op 
het programma staat is nog een verrassing, maar dat er na 20 jaar 
‘sterke verhalen’ zullen worden verteld is aannemelijk.
Noteer de datum vast in je agenda en volg snel KNUZZ in Theresia 
op Facebook voor alle updates over het programma! 

Uitgebreid?! Soep en Pudding
Zondagse gezelligheid in Stadstuin Theresia 
“Het breekt het weekend”, zegt Anneke. 
Het is zondagochtend 10.30 uur. De koffie 
in Stadstuin Theresia staat klaar. Ook op 
deze intens hete zomerdag pakken de dames 
moedig hun breigaren en breinaalden. Breien 
is goed voor je geest! Om te breien heb je 
alle delen van je hersenen nodig. Dat is 
dus een soort full-body work-out voor je 
grijze cellen. En we weten allemaal dat een 
getraind lijf langer meegaat. Zonder gekheid zegt Annie, “Het is 
gewoon een gezellige bijeenkomst en een praatje maken”. En een 
paar extra deelnemers zou hartstikke leuk zijn! Uiteraard op 1,5 
afstand. Ook zin in een gezellige zondagochtend tussen 10.30 en 
12.30 uur? Neem dan contact op met Lena Janbroers via telefoon-
nummer 06 51 12 69 63. Kosten: 1€2,50 inclusief koffie en thee. 

Nostalgisch lunchen op zondag 
Kent u het nog? De ‘zondagen van vroe-
ger’, toen er na de kerkdienst soep en 
pudding op het menu stond. Tijden ver-
anderen, maar een heerlijk nostalgisch 
gevoel vindt u nog steeds op zondag in 
Stadstuin Theresia. Op het menu stond 
doperwten-courgette soep met chorizo 

en crème fraiche, een broodje, yoghurt met slagroom en bosvruch-
ten en een appeltje. Overheerlijk én vers bereid tijdens het breien 
op zondagochtend door Henk! Wilt u het nostalgische gevoel 
ervaren op zondag om 12.30 uur? Neem dan contact op met Lena 
Janbroers via telefoonnummer 06 51 12 69 63.  
Kosten: 1 4,00 voor lunch, koffie en thee.

Welke toekomst kies jij voor  
Stadstuin Theresia?  
Stadstuin Theresia is een plek in Tilburg die meer gezien mag wor-
den. Respondenten in het toekomsttraject vinden de kerngedachte 
‘Voor de buurt, door de buurt’ absoluut passend, maar de nadruk 
mag meer liggen op het faciliteren van buurtinitiatief, ontmoeting 
en ontspanning voor alle leeftijden. Kunnen we met alle respect 
spreken van een ruwe diamant in hartje Theresia? 
Wat de plek in ieder geval is, is een eindeloze bron van mogelijk-
heden. Kinderfeestjes, een biologische tuin, dagbesteding voor 
eenzame ouderen, workshops schilderen en knutselen, ondernemers-
avonden, disco voor tieners, bier- en wijnproeverij, MVO-innovatie, 
meer verhuur van ruimtes, aanjager voor initiatieven in de buurt; 
een willekeurige greep uit alle ideeën om er nog meer dan nu een 
waardevolle plek van te maken. Voorwaarde is wel: Stadstuin There-
sia moet ‘opener’. 

Om meer richting te geven adviseert Niek Frijters van MSCI (Mid-
point Center for Social Innovation) om een thema te kiezen voor 
een duurzame toekomst. Wat zou jij kiezen? Een: 
1. Buurt pluktuin: kruiden | fruit | bessen | noten | bloemen |   
 groenten
2. Gezonde leefstijl tuin: yoga | chai chi | dans | beweging 
3. Spellen- en spelentuin: jeu de boules | badminton | rikken |   
 schaken | dammen 
4. Kunst-, cultuur- en expositietuin: tekenen | schilderen |  
 fotografie | poëzie | muziek | kleinkunst
5. Leer- en ontwikkeltuin: lezingen | duurzaamheid | 
 natuureducatie | gezonde voeding 
6. Ecologische duurzaamheidstuin: insecten | vlinders | amfibieën |   
 natuurwandeling | blauwe tuin | duurzaamheid |  
 maatschappelijk verantwoorde thema’s | repair café
7. Sociaal netwerk- en kennisdelingtuin: bijeenkomsten en  
 activiteiten diverse doelgroepen
Of een mix! Laat het ons weten via info@stadstuintheresia.nl. 



Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    SEPT.  OKT.  NOV.   DEC.   2020
Veiligheid staat voorop. De basisregels om het coronavirus onder controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van Stadstuin Theresia.  
Om voldoende afstand te kunnen garanderen is er voor activiteiten binnen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl.

Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden    Kosten

VASTE ACTIVITEITEN

Dinsdag 10.00-16.00 u INLOOP    info@stadstuintheresia.nl    Gratis

Dinsdag 19.30 u  VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl        1 3,00

3de dinsdag v/d maand ONTMOETINGEN  Op uitnodiging     1 5,00
12.30-16.00 u

Donderdag 10.00-16.00 u  INLOOP    info@stadstuintheresia.nl    Gratis

Donderdag 19.30-21.30 u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!
      1 okt., 5 nov., 3 dec.
      elke eerste donderdag van de maand     
      Miek van Asten   06 41 85 72 32  strippenkaart 1 20,00 incl. koffie/thee
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier (voor 6 bijeenkomsten)

Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN    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

Elke zondag 10.30-12.30 u BREIEN    Lena Janbroers tel 06 51 12 69 63    1 2,50 incl koffie en thee

Elke zondag 10.30-12.30 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 4,00 lunch 
 

PAVILJOEN PODIUM EN FILOSOFISCH CAFÉ - Aanvang 19.30 u, inloop 19.00 u

Woensdag 23 september PAVILJOEN PODIUM Over TilburgsAns lettertype met Sander Neijnens  Vrij entree, donatie   
            wordt op prijs gesteld
Woensdag 7 oktober PAVILJOEN PODIUM De Raad halverwege: Politiek café met Rolph Dols en Gon Mevis 

Woensdag 14 oktober PAVILJOEN PODIUM Het Pensioenakkoord met Wilbert van Herwijnen

Woensdag 21 oktober PAVILJOEN PODIUM The making of het Holocaust monument met wandeling met Tine de Weyer

Woensdag 18 november PAVILJOEN PODIUM Lezing over Augustinus verzorgen met dhr. Van den Berg

Woensdag 9 december PAVILJOEN PODIUM Brabant in Balans met Patrick Vermeulen

4 nov., 2 dec. en 6 jan. FILOSOFISCH CAFÉ met o.a. Mirjam van Rijen, filosofe    1 5,00
      

KNUZZ in Theresia

Van 18 sept. tot 8 nov.  RAAMVERTELLINGEN van Tine van de Weyer in de etalageramen van het Metropolitan Museum, Stedekestraat  
   
14 en 15 november Verkooptentoonstelling onderdoorgang tegenover Metropolitan Museum Stedekestraat
13.00-17.00 u      info: www.tinevandeweyer.nl   

Vanaf okt. 1ste en 3de KNUZZ op zondag voor senioren
zondag van de maand     info@stadstuintheresia.nl     Gratis 
      Eline: 06 45 48 25 27

Elke woensdag in okt.  Pop-up Pancake Project op het Lumenplantsoen (Stadstuin Theresia bij slecht weer)
  met HALLOWEEN EIND FESTIVAL op zaterdag 31 oktober 13.00-20.00 u 

Woensdag 7 okt. 15:30-18:30 u    De studenten pitchen hun ideeën. Je mag je inschrijven bij een discipline die je leuk lijkt. 

Woensag 14 okt.  15:30-18:30 u  Pannenkoeken feest, workshops en repetitie tijd

Zaterdag 17 okt.  13:00-15:00 u   Maak-dag’ .

Woensdag 21 okt.  15:30-18:30 u   Pannenkoeken feest, workshops en repetitie tijd. 

Woensdag 28 okt.  15:30-18:30 u   Pannenkoeken feest,workshops en repetitie tijd.  

Zaterdag 31 okt.  13:00-20:00 u   EIND FESTIVAL!

Zaterdag 24 oktober ‘Superstedeke schept op’ met pop-up restaurant en optredens, info volgt. 

Zaterdag 31 oktober KNUZZ Halloween Knutselmiddag voor 6-11 jarigen door Vliegop!Atelier  Gratis
13.00-14.00 u,        info@stadstuintheresia.nl        
14.00-15.00 u, 15.00-16.00 u            

Zaterdag 19 december Kerst Knutselmiddag voor 6-11 jarigen door Vliegop!Atelier   Gratis   
13.00-14.00 u, 14.00-15.00 u       info@stadstuintheresia.nl  
15.00-16.00 u

2de Kerstdag  KNUZZe  2de Kerstdag voor senioren, info volgt.  

Deze nieuwsbrief wordt bij u bezorgd omdat u in de wijk Theresia woont. 

We zien dit als geadresseerde post voor u als wijkbewoner. Indien u dat 

anders ziet en geen nieuwsbrief wilt ontvangen dan kunt u ons dat laten 

weten door een mail naar info@stadstuintheresia.nl te sturen. We bestrij-

ken heel de wijk Theresia, dus tussen de linten Besterdring, Veldhovenring 

en Gasthuisring input van iedereen is meer dan welkom! Zie ‘t als een 

uitnodiging om kopij aan te leveren voor 22 oktober.

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: 22 oktober 2020. 
De volgende Nieuwsbrief komt medio  
november 2020.
Hou de website goed in de gaten!  
Daar vind je de meest actuele informatie.

Pizzeria-Shoarma 
restaurant DIDIM is 
gevestigd aan de 
Besterdring 41  
in Tilburg. Met trots  
vertelt de heer Evirgen 
dat zijn zaak alweer 
ruim 15 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 met in 
achtneming van de door 
Didim toegepaste Corona 
regels, in het restaurant 
gegeten worden maar 
online bestellen&betalen 
én laten bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,- gratis!.... 
en afhalen kan natuurlijk ook.        

Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Telefoon: (013) 545 45 80 / 536 76 83

Pizzeria-Shoarma DIDIM Harries Hairline is weer OPEN!!!
Harries Hairline heeft,  
na de wettelijke 
sluiting vanwege 
het corona-virus, 
gelukkig de deuren 
weer geopend. Alle 
maatregelen om con-
form de normen veilig 
geknipt te worden zijn 
natuurlijk toegepast.   
                                                    
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier al meer 
dan 25 jaar in een zeer ontspannen sfeer de meest mooie 
kapsels. De laatste nieuwe mode of toch retro? Een te-
vreden 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! Denk voordat je 
naar binnengaat wel aan de geldende corona regels.                                              
                                               
Veldhovenring 164 
5041 BE Tilburg
Telefoon (013) 536 19 73

KNUZZ in Theresia 
De herfst staat voor de deur. Genie-
ten van het contrast tussen de frisse 
buitenlucht met prachtige herfstkleuren 
en het verlangen naar een warm thuis. 
Het is tijd om te bezinnen, de balans 
op te maken en los te laten wat we 
niet meer nodig hebben. De herfst is 

mooi, maar voor sommigen ook een pittig seizoen. 
Juist nu is het moment om te verbinden. Omdat het nodig is, 

maar vooral omdat er simpelweg fantastische activiteiten op stapel 
staan in Theresia! 
Onder het motto ‘KNUZZ in Theresia’ hoopt Stadstuin Theresia er 
een fijn najaar van te maken. Voor de buurt, door de buurt. Naast 
de vertrouwde lezingen van hetPaviljoenPodium word je o.a. ver-
rast door RAAMVERTELLINGEN van Tine van de Weyer in de etalage-
ramen van het Metropolitan Museum, het Pop-up Pancake Project, 
het afscheidsmoment van ‘Superstedeke schept op’, KNUZZ op zon-
dag voor senioren en Halloween-knutselactiviteiten voor 
kids. Doe mee en like KNUZZ in Theresia op Facebook! 
https://www.facebook.com/KNUZZinTheresia/ En heb je 
een leuk idee voor het programma? Laat het weten!

Veiligheid staat voorop. De basisregels om het coronavirus onder 
controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van KNUZZ 
in Theresia. Om voldoende afstand te kunnen garanderen is er voor 
activiteiten binnen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag 
aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. 

KNUZZ op zondag voor senioren
Vanaf 4 oktober wordt het écht gezellig in Stadstuin Theresia. 
Iedere 1ste en 3de zondagmiddag van de maand tussen 14.00 en 
16.30 uur is het KNUZZ op zondag voor senioren. In verband met 
de coronamaatregelen moeten we het gezelschap klein houden, 
maar onder het motto ‘Klein publiek, groot gebaar’ kunnen senio-
ren toch genieten van muzikaal talent, gezelschapsspellen en niet 
onbelangrijk, een hapje en een drankje. 

Interesse?
• Woont u in de wijk Theresia? 
• Bent u alleenstaand? 
• En heeft u zin in een gezellige zondagmiddag?
Neem dan contact op met Eline via info@stadstuintheresia.nl of 
telefoonnummer 06 45 48 25 27, dan wordt er snel contact met 
u opgenomen. Deelname is gratis, mogelijk gemaakt door ZonMw. 
Een belangrijk uitgangspunt: Wij hebben 1001 ideeën voor een 
leuke zondagmiddag maar nog belangrijker vinden wij de ideeën 
van deelnemers zodat het echt uw ideale middag wordt. 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen en/of een muzikaal 
talent in te zetten? Dat horen wij graag!

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

SEPTEMBER 2020

Halloween knutselmiddag
 
Het is tijd voor nieuwe tradities in de wijk! Hoe leuk zou het zijn 
als kinderen jaarlijks uitkijken naar Halloween omdat het griezelig 
gezellig is in Theresia! 
Op zaterdagmiddag 31 oktober kunnen kinderen (leeftijd 6-11)  
knutselen in Stadstuin Theresia. Vliegop!Atelier begeleidt  
knutselactiviteiten tussen 13.00 en 14.00 uur, 14.00 en  
15.00 uur en 15.00 en 16.00 uur. In totaal kun-
nen er 30 kinderen deelnemen. Deelname gratis.
Zin in deze creatieve middag? Laat het weten 
via info@stadstuintheresia.nl. Aanmelden via 
info@stadstuintheresia.nl. 

KNUZZ voor kinderen op 31 oktober! 

Buurtbewoners! Komt dat zien en proeven!  
Er gaat iets groots gebeuren in Theresia… 

Pop-up Pancake Project in Theresia 

In de maand oktober strijkt Suzanne The Pancakevan neer in de 
wijk Theresia. Elke woensdag zal er een gratis pannenkoekenfeest 
plaatsvinden op het Lumenplantsoen (bij slecht weer wijken we 
uit naar Stadstuin Theresia). Er zal muziek zijn, creatieve work-
shops voor alle leeftijden en natuurlijk overheerlijke (gratis!) pan-
nenkoeken. Je kunt deelnemen aan verschillende producties die we 
in deze maand zullen maken. Met alle ingeschreven buurtbewoners 
werken we aan eindpresentatie die we aan de hele buurt Theresia 
zullen presenteren. Zorg dat je op woensdag 7 oktober met al je 
buurtvrienden, buren en overburen naar de Pancakevan komt. Op 
deze datum volgt alle informatie en kan je je inschrijven bij een 
discipline die je leuk lijkt. Belangrijk om te weten: Dit project is 
voor alle leeftijden toegankelijk! Op 31 oktober worden de produc-
ties gepresenteerd en eindigen we het project met een feestelijke 
festival dag in het thema Halloween.
Volg ons op Facebook: @popuppancakeproject voor alle updates 
rond het evenement! 
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Donderdag 19.30-21.30 u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!
      1 okt., 5 nov., 3 dec.
      elke eerste donderdag van de maand     
      Miek van Asten   06 41 85 72 32  strippenkaart 1 20,00 incl. koffie/thee
      info: www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier (voor 6 bijeenkomsten)

Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN    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

Elke zondag 10.30-12.30 u BREIEN    Lena Janbroers tel 06 51 12 69 63    1 2,50 incl koffie en thee

Elke zondag 10.30-12.30 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 4,00 lunch 
 

PAVILJOEN PODIUM EN FILOSOFISCH CAFÉ - Aanvang 19.30 u, inloop 19.00 u

Woensdag 23 september PAVILJOEN PODIUM Over TilburgsAns lettertype met Sander Neijnens  Vrij entree, donatie   
            wordt op prijs gesteld
Woensdag 7 oktober PAVILJOEN PODIUM De Raad halverwege: Politiek café met Rolph Dols en Gon Mevis 

Woensdag 14 oktober PAVILJOEN PODIUM Het Pensioenakkoord met Wilbert van Herwijnen

Woensdag 21 oktober PAVILJOEN PODIUM The making of het Holocaust monument met wandeling met Tine de Weyer

Woensdag 18 november PAVILJOEN PODIUM Lezing over Augustinus verzorgen met dhr. Van den Berg

Woensdag 9 december PAVILJOEN PODIUM Brabant in Balans met Patrick Vermeulen

4 nov., 2 dec. en 6 jan. FILOSOFISCH CAFÉ met o.a. Mirjam van Rijen, filosofe    1 5,00
      

KNUZZ in Theresia

Van 18 sept. tot 8 nov.  RAAMVERTELLINGEN van Tine van de Weyer in de etalageramen van het Metropolitan Museum, Stedekestraat  
   
14 en 15 november Verkooptentoonstelling onderdoorgang tegenover Metropolitan Museum Stedekestraat
13.00-17.00 u      info: www.tinevandeweyer.nl   

Vanaf okt. 1ste en 3de KNUZZ op zondag voor senioren
zondag van de maand     info@stadstuintheresia.nl     Gratis 
      Eline: 06 45 48 25 27

Elke woensdag in okt.  Pop-up Pancake Project op het Lumenplantsoen (Stadstuin Theresia bij slecht weer)
  met HALLOWEEN EIND FESTIVAL op zaterdag 31 oktober 13.00-20.00 u 

Woensdag 7 okt. 15:30-18:30 u    De studenten pitchen hun ideeën. Je mag je inschrijven bij een discipline die je leuk lijkt. 

Woensag 14 okt.  15:30-18:30 u  Pannenkoeken feest, workshops en repetitie tijd

Zaterdag 17 okt.  13:00-15:00 u   Maak-dag’ .
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Woensdag 28 okt.  15:30-18:30 u   Pannenkoeken feest,workshops en repetitie tijd.  

Zaterdag 31 okt.  13:00-20:00 u   EIND FESTIVAL!

Zaterdag 24 oktober ‘Superstedeke schept op’ met pop-up restaurant en optredens, info volgt. 

Zaterdag 31 oktober KNUZZ Halloween Knutselmiddag voor 6-11 jarigen door Vliegop!Atelier  Gratis
13.00-14.00 u,        info@stadstuintheresia.nl        
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Zaterdag 19 december Kerst Knutselmiddag voor 6-11 jarigen door Vliegop!Atelier   Gratis   
13.00-14.00 u, 14.00-15.00 u       info@stadstuintheresia.nl  
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en Gasthuisring input van iedereen is meer dan welkom! Zie ‘t als een 
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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  
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is. De heerlijke pizza’s 
en verfijnde schotels 
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regels, in het restaurant 
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én laten bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,- gratis!.... 
en afhalen kan natuurlijk ook.        

Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
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Pizzeria-Shoarma DIDIM Harries Hairline is weer OPEN!!!
Harries Hairline heeft,  
na de wettelijke 
sluiting vanwege 
het corona-virus, 
gelukkig de deuren 
weer geopend. Alle 
maatregelen om con-
form de normen veilig 
geknipt te worden zijn 
natuurlijk toegepast.   
                                                    
Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie Heier al meer 
dan 25 jaar in een zeer ontspannen sfeer de meest mooie 
kapsels. De laatste nieuwe mode of toch retro? Een te-
vreden 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! Denk voordat je 
naar binnengaat wel aan de geldende corona regels.                                              
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KNUZZ in Theresia 
De herfst staat voor de deur. Genie-
ten van het contrast tussen de frisse 
buitenlucht met prachtige herfstkleuren 
en het verlangen naar een warm thuis. 
Het is tijd om te bezinnen, de balans 
op te maken en los te laten wat we 
niet meer nodig hebben. De herfst is 

mooi, maar voor sommigen ook een pittig seizoen. 
Juist nu is het moment om te verbinden. Omdat het nodig is, 

maar vooral omdat er simpelweg fantastische activiteiten op stapel 
staan in Theresia! 
Onder het motto ‘KNUZZ in Theresia’ hoopt Stadstuin Theresia er 
een fijn najaar van te maken. Voor de buurt, door de buurt. Naast 
de vertrouwde lezingen van hetPaviljoenPodium word je o.a. ver-
rast door RAAMVERTELLINGEN van Tine van de Weyer in de etalage-
ramen van het Metropolitan Museum, het Pop-up Pancake Project, 
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dag voor senioren en Halloween-knutselactiviteiten voor 
kids. Doe mee en like KNUZZ in Theresia op Facebook! 
https://www.facebook.com/KNUZZinTheresia/ En heb je 
een leuk idee voor het programma? Laat het weten!
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in Theresia. Om voldoende afstand te kunnen garanderen is er voor 
activiteiten binnen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag 
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KNUZZ op zondag voor senioren
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maar onder het motto ‘Klein publiek, groot gebaar’ kunnen senio-
ren toch genieten van muzikaal talent, gezelschapsspellen en niet 
onbelangrijk, een hapje en een drankje. 

Interesse?
• Woont u in de wijk Theresia? 
• Bent u alleenstaand? 
• En heeft u zin in een gezellige zondagmiddag?
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u opgenomen. Deelname is gratis, mogelijk gemaakt door ZonMw. 
Een belangrijk uitgangspunt: Wij hebben 1001 ideeën voor een 
leuke zondagmiddag maar nog belangrijker vinden wij de ideeën 
van deelnemers zodat het echt uw ideale middag wordt. 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen en/of een muzikaal 
talent in te zetten? Dat horen wij graag!
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gezellig is in Theresia! 
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info@stadstuintheresia.nl. 

KNUZZ voor kinderen op 31 oktober! 

Buurtbewoners! Komt dat zien en proeven!  
Er gaat iets groots gebeuren in Theresia… 

Pop-up Pancake Project in Theresia 

In de maand oktober strijkt Suzanne The Pancakevan neer in de 
wijk Theresia. Elke woensdag zal er een gratis pannenkoekenfeest 
plaatsvinden op het Lumenplantsoen (bij slecht weer wijken we 
uit naar Stadstuin Theresia). Er zal muziek zijn, creatieve work-
shops voor alle leeftijden en natuurlijk overheerlijke (gratis!) pan-
nenkoeken. Je kunt deelnemen aan verschillende producties die we 
in deze maand zullen maken. Met alle ingeschreven buurtbewoners 
werken we aan eindpresentatie die we aan de hele buurt Theresia 
zullen presenteren. Zorg dat je op woensdag 7 oktober met al je 
buurtvrienden, buren en overburen naar de Pancakevan komt. Op 
deze datum volgt alle informatie en kan je je inschrijven bij een 
discipline die je leuk lijkt. Belangrijk om te weten: Dit project is 
voor alle leeftijden toegankelijk! Op 31 oktober worden de produc-
ties gepresenteerd en eindigen we het project met een feestelijke 
festival dag in het thema Halloween.
Volg ons op Facebook: @popuppancakeproject voor alle updates 
rond het evenement! 




