
Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    SEPT.   OKT.   NOV.   DEC.  2021
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 zowel binnen als buiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. 
Pinnen niet mogelijk, dus graag contant geld meenemen.

Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden    Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
1ste Maandag 19.15-21.15 u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!  06 41 85 72 32    1 2,50 incl. 
6 sept, 4 okt, 1 nov, 3 dec. Miek van Asten  www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier  1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u VRIJE INLOOP  info@stadstuintheresia.nl        Gratis
             
Alle dinsdagen    VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
19.30-22.00 u  Jo          1 koffie of thee

3de dinsdag van de maand  ONTMOETINGEN   Op uitnodiging     1 5,00
12.30-16.00 u  Ben en Maria

1ste woensdag van de maand PLAKPLAATS  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
19.00 -22.00 u  Collages RoNalt en Dorith       1 koffie of thee 
 
Donderdag 13.30-16.00 u  JEU DE BOULES  vrije inloop     1 2,50 incl.
  Frank         1 koffie of thee

Donderdag 17.30-21.00 u KOOK- en EETGROEP najaar info@stadstuintheresia.nl     1 2,50 incl. 
14 okt, 4 en 25 nov, 16 dec Arda         1 koffie of thee
            Inkopen eigen rekening
Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN    info@stadstuintheresia.nl     1 2,50 incl.
  Ben         1 koffie of thee 

Vrijdag 14-16 u  INLOOP Tuin alle leeftijden! Spelletjes aanwezig     Gratis, svp drankjes 
3 en 10 sept.  Arda         bij de bar kopen,  
            ranja gratis!!!
        
Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN   Pieter/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com    1 7,50 per maand
  Pieter

Zondag 10.30-12.30 u BREIEN    Lena Janbroers tel. 06 51 12 69 63    1 2,50 incl.
            1 koffie of thee
Zondag 12.30-16.00 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 4,00 lunch

Maandag 20.00-21.00 u YOGAles buiten op het gras kynd-z@outlook.com    1 12,50 per les,   
6, 13 sept.  Zaina   www.kyndz.nl     proefles 1 7,50

WORKSHOPS KRUIDEN
Woensdag 27 okt. 10.00-13.00 u HUIDVERZORGING MET KRUIDEN      1 €28,50 excl. 
            koffie en thee
Woensdag 29 dec. 10.00-13.00 u LEKKERE KRUIDEN  miekie.timmers@gmail.com    1 €28,50 excl.
            koffie en thee 

KUNSTWANDELING Maak het mee in Theresia Dorith van der Lee 06 20 32 50 30   Gratis, gesponsord door
13 en 14 november Dorith en Marika        Stadstuin en Wijkraad

KINDERACTIVITEITEN  We hopen op een Sint(zaterdag)middag, welke hoor je nog in de volgende nieuwsbrief

hPP hETPAVILJOEN PODIUM    
Woensdag 22 september LEZING over Augustinus info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.  
  dr. van der Schaaf ism Jan de Man      1 koffie of thee  
    
Woensdag 20 okt, 24 nov, 22 dec. staan gepland over het thema VERTROUWEN. Meer informatie? stuur ons een mail.
  
hPP FILOSOFISCH CAFÉ             
Woensdag 13 okt, 10 nov, 8 dec  THEMA Stoïcijnse wijsheid  vorstenbosch@planet.nl      1 5,00 per avond
   Dr. Jan Vorstenbosch 

ELDERS IN DE WIJK  zie ook artikel over de Geheugenwinkel voor meer data 
Iedere donderdag 9.30-10.30 u GEHEUGENFITNESS  (013) 549 26 06 of geheugenwinkel@dewever.nl
Zaterdag 25 sept 9.30-12.00 u BURENDAG/OPRUIMACTIE THERESIA   info@wijktheresia.nl

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: 28 oktober 2021. 
De volgende Nieuwsbrief komt medio
november 2021 uit.
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.  
De zaak bestaat al ruim 
15 jaar en wordt gerund 
door de heer Evirgen 
en zijn team. Ze zijn 
altijd heel vriendelijk en 
gastvrij. 
De heerlijke pizza’s en 
verfijnde schotels kunnen, 
uiteraard met in acht-
neming van de door Didim 
toegepaste Corona regels, 
in het restaurant gegeten 
worden maar online 
bestellen&betalen.
Bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,- gratis!.... en afhalen 
kan natuurlijk ook.  
De openingstijden zijn:
Maandag, woensdag en zondag van 15.00-22.00 uur.
Donderdag, vrijdag en zaterdag van 15.00 u tot middernacht.
Op dinsdag gesloten. Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Tel. (013) 545 45 80 / 536 76 83

Pizzeria-Shoarma DIDIM Kapsalon
Harries Hairline                                                                                               
Het kappersvak zit ze 
in het bloed. In deze 
wijk die voor hun zo 
bekend en voor vele 
klanten vertrouwd is. 
Het was afgelopen 
najaar heel spannend 
voor Karin en Harrie. 
Al 25 jaar runnen ze hun zaak aan de Veldhovenring met 
veel aandacht en oog voor de klant. In november hebben 
ze hun jubileum helaas niet kunnen vieren. Ze zaten 
gedwongen thuis en dat baarde ze veel zorgen. 

Harries Hairline, al 25 jaar een begrip in de buurt.  
Ze verwelkomen je heel graag! Op een persoonlijke manier 
geven zij invulling aan hun vak, samen met hun team. 
Of het nou nieuwe mode of retro is, de wens van de klant 
is leidend.  

Voor alle info over Harries Hairline: www.harrieshairline.nl 
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!                         

Veldhovenring 164, 5041 BE, Tilburg

Voel je welkom nu we weer open zijn!  
De vorige nieuwsbrief, van afgelopen juli, stond in het teken van 
meer openheid. Er mochten weer activiteiten opgestart wor-
den, voorzichtig, maar wel van ganser harte! We zijn zelfs open 
gebleven tijdens de hele vakantieperiode! Met dank aan Ben, onze 
beheerder en diverse trouwe vrijwilligers.
De tuin wordt geweldig bijgehouden en verzorgd door de tuin-
groep. De bedoeling is dat meer buurtbewoners zich vrij voelen om 
in de tuin te vertoeven en te relaxen. We hebben hier al een start 

mee gemaakt door op  
2 vrijdagmiddagen in juli een 
High Pic Nic te organiseren.   
Er waren spelletjes, en 
tropische (non alcoholische) 
drankjes en ieder had een 
hapje of snack meegenomen. 
Het was een gezellige sfeer, 
lekker bijkletsen, oma Thea 
was heel actief met de 5 

kleinkinderen aan de slag en zo links en rechts sloten wat mensen 
aan of kwamen even een drankje doen. Lonneke landde met 4 
kinderen op een mooi picknick kleed en nam actief, zelfs fanatiek 
deel aan de spelletjes. We hebben een start gemaakt die naar meer 
smaakt. 
Aangezien we als Stadstuin door en voor de buurt willen zijn, is 
ieder van harte uitgenodigd om ook de sfeer te komen proeven 
en vooral ook samen te maken. De Stadstuin buiten is sowieso 
toegankelijk, dus ook de vrijdagmiddag. Op 3 en 10 september 
van 14-16u zorgen we dat de bar open is en er spelletjes zijn. 
Bij slecht weer gaat t niet door. Laat ons weten als je een andere 
(vrij)dag iets wilt organiseren, wij kunnen dan samen bekijken wat 
mogelijk is. We hebben veel spelletjes! Zegt het voort! Verder zie 
de activiteitenagenda, er is genoeg te doen, loop eens binnen.

Rikken?
We kunnen nog versterking gebrui-
ken op de dinsdagavond. Schroom 
niet om een keer binnen te lopen 
of contact op te nemen. Het is 
heeeeel gezellig!  
info@stadstuintheresia.nl 

Met de Franse slag….of worp 
in de Stadstuin elke donderdagmiddag 

Steeds meer mensen weten de weg 
te vinden naar de Jeu de boules-
baan. Het was aanvankelijk een
beetje wennen, ook omdat we 
tijdens de vakantieperiode gewoon 
open zijn gebleven. Frank, de gast-
heer, is enthousiast en nodigt ieder 
die daar zin in heeft uit om mee te 

komen doen of de gezellige sfeer te komen proeven. Er is nog 
plek. Het is recreatief, dus beginners en gevorderden zijn allemaal 
welkom. 

 “Koken door en voor Theresia”
Zien we jou ook op onze “nazomerse” BBQ in Stads-

tuin Theresia op zaterdag 11 september?
* Inloop vanaf 16:00 uur, BBQ tot +/- 19:30 uur                                                                                                      
* Kosten 1 8,00 p.p. 
 Kinderen tot 12 jaar 1 5,00 p.p.        
* Aanmelden BBQ tot woensdag 8 september.                  
* Met vermelding van naam, adres, aantal   
volw./ kind en telnr. via: info@stads  
tuintheresia.nl of een briefje “in de bus”.
We hanteren een maximum aantal bezoekers.
We presenteren:
Vegetarische- en vlees/vis gerechten, bijgerech-
ten en salades, nagerecht, lekkers én spelletjes 
voor kinderen, géén “kant en klaar”, 1e drankje 
gratis, Ranja gratis….
Heb je zin om mee te organiseren en/of de bbq voor te bereiden? 
Meld je z.s.m. aan via info@stadstuintheresia.nl
Theresiastraat 15A…kom gezellig BBQBUURTEN !! We hopen op 
mooi weer, bij slecht weer gaat de BBQ (helaas) niet door. 

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

SEPTEMBER 2021

Maak het mee in Theresia!
Tweede Kunstwandeling Theresia, 13 en 14 november !!

Beste wijkbewoners van Theresia;
Weet u nog, afgelopen winter, midden in de 
lockdown, ineens kwam u op straat beken-
den en andere wandelaars tegen in de wijk. 
Gezellig kletsen en naar kunst kijken achter 
ramen. De eerste Kunstwandeling Theresia 
was geboren. Na deze zeer geslaagde eerste 
editie volgt er nu een tweede.
Stadstuin Theresia is samen met Marika 
Taborsky en Dorith van der Lee achter de 

schermen al  begonnen met de voorbereidingen.
We gaan weer een route uitstippelen, flyeren om buurtbewoners 
te vragen hun ramen beschikbaar te stellen en kunstenaars zoeken 
die hun werk tentoon willen stellen.
Samen met Marjo Dirks, De Bakfietsjuf, willen we de route uitbrei-
den naar de omliggende basisscholen en zorginstellingen. Noteert 
u alvast het weekend van 13 en 14 november in uw agenda.
Als u zich meteen met uw raam wilt aanmelden, als kunstenaar uw 
werk wilt laten zien of leuke aanvullende ideeën heeft, neem dan 
contact op via info@stadstuintheresia.nl of  
telefonisch met Dorith van der Lee 06 20 32 50 30.
 
Hartelijke groeten,
Dorith van der Lee & Marika Taborsky, Maak het mee in Theresia.

Verzoek vanuit de tuingroep:
Hebt u vaste planten over? Wij zijn er blij mee! U kunt ze afgeven 
bij de Stadstuin. Als dat niet lukt zijn de tuingroepleden graag 
bereid om ze bij u op te halen. U kunt een mail sturen naar  
info@stadstuintheresia.nl of stop een briefje in de bus. We horen 
graag van u.



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

Fijn Thuis gesprekken
ook in Oud-Noord
Voorheen brachten getrainde vrijwilligers een bezoek aan iedereen 
die de leeftijd van 75 bereikte, en hiervoor open stond. Door eerder 
in het leven van de “jonge” ouderen een ‘Fijn thuis’ gesprek te  
voeren doen we de naam echt eer aan. We starten de gesprekken op 
de leeftijd van 65 jaar. De leeftijd waarop mensen zich voorbereiden 
op hun 3e levensfase.
Door middel van een ‘Fijn thuis’ gesprek kunnen we hen helpen om 
na te denken over enerzijds de invulling van hun leven na het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd (aanboren van vrijwillige 
inzet, inzetten van het opgebouwde talent) en anderzijds bewust-
wording creëren in wat er op hen af gaat komen in nabije toekomst 
in het proces van ouder worden.
Deze gesprekken gaan ook van start in Oud-Noord. Bent u 65 jaar of 
ouder en wilt u graag zo’n gesprek? Neem dan contact op met ons 
Adviespunt, tel: (013) 549 86 46. We zoeken ook nog vrijwilligers die 
deze gesprekken gaan voeren. Zij krijgen daarvoor eerst een training. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij Sonja Havens, tel: 06 20 
59 08 11 of sonjahavens@contourdetwern.nl. 
Als vrijwilliger voor de Fijn Thuisgesprekken kan ik alleen maar bevesti-
gen hoe waardevol het is om vanuit oprechte aandacht en een luiste-
rend oor verschil te kunnen maken, al is het maar in een ontmoeting. 
Soms zit het in kleine dingen die het leven mooier maken.  Marjo 

Maatjesproject
In een vorige nieuwsbrief heeft u al gelezen over het 
maatjesproject: vrijwilligers bezoeken wijkbewoners die 
om verschillende redenen niet vaak de deur uitkomen 
of weinig mensen zien. Ook voor dit project zoeken we 
altijd nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse? Bel dan 

met Jannie Haverkamp, tel: 06 26 47 11 68 of janniehaverkamp@
contourdetwern.nl. Een maatje op maat hebben, maar ook zijn. Hoe 
mooi is dat? Meer info www.tilburgsmaatje.nl   
www.facebook.com/tilburgsmaatje  

Boekenkast of kunstwerk
Kunstenaar Jan Heinsbroek, Jan Is 
De Man is in de Lange Nieuwstraat 
gespot. Hij heeft buurtbewoners 
gevraagd om elk een boek aan te 
leveren dat er zeker in moest. Wat 
een geweldig resultaat in en door 
de buurt, met Jan natuurlijk. Hij 
heeft in Tilburg 3 kunstwerken in 
2 weken tijd gemaakt.

Kom jij ons helpen in Stadstuin Theresia? 
We zijn dringend op zoek naar ondersteuning in het beheer en/of 
de rol van gastheer/gastvrouw. Heb je interesse en een paar uur-
tjes per week “over”? Wil je alleen specifieke taken of op een ander 
vlak iets doen in of voor de Stadstuin? Laat het ons weten. 
We hebben als uitgangspunt dat vrijwilligers-
werk je blij maakt en voldoening geeft. Wat 
dat inhoudt kan voor iedereen anders zijn. We 
gaan graag met je in gesprek om te bekijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Stuur 
een mail naar info@stadstuin.nl en we maken 
spoedig een afspraak.
Trouwens, heb je andere talenten, en zin en 
tijd om die bij ons in te zetten, heel graag! Laat van je horen. 

Office Assist 
Tegenover bakker van Iersel, een bedrijf in 
de wijk waar je vooral langs loopt. Heb je 
je wel eens afgevraagd wie er toch in dat 
pand zitten, waar voorheen ’t Kleine Verschil 
zat. Hieronder een beschrijving. Vanuit de 
Stadstuin hebben we kennisgemaakt, moge-
lijk kunnen we iets voor elkaar betekenen. 
Sowieso verbinding in de wijk.

Office Assist is een arbeidsmatige dagbeste-
ding voor mensen met een normale begaafd-
heid en autisme binnen Amarant. Deze mensen verrichten binnen 
Office Assist administratieve werkzaamheden voor zowel interne als 
externe opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• digitaliseren van stukken (inscannen);
• Excel bestanden maken en bijhouden;
• aanmaken en up te date houden van adresbestanden;
• archiveren (fysiek en digitaal);
• diagrammen en/of tabellen maken;
• Photoshop opdrachten;
• etiketten maken;
• handgeschreven teksten uittypen, zoals aantekeningen overnemen etc.;
• Sorteerwerk;
• vragenlijsten maken en verwerken (BIT)
De locatie waar Office assist is gevestigd aan het Wilhelminapark 
en is goed bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. 
Kunnen wij je ondersteunen bij administratieve werkzaamheden? 
Of ken je iemand die daarbij assistentie nodig heeft? Neem dan nu 
contact met ons op! Team Office Assist, Wilhelminapark 74, 
5041 EE Tilburg Tel: (088) 611 06 22, officeassist@amarant.nl

Week van de Dementie
start op 20 september

In het kader van de week van de dementie zijn activiteiten op 
diverse plekken in Tilburg. Wij vermelden hier met name de  
activiteiten in onze buurt, georganiseerd vanuit de Wever.  
De Geheugenwerkplaats bevindt zich in het Clarissenklooster aan 
de Lange Nieuwstraat. De Geheugenwinkel bevindt zich in het  
Zwijsengebouw aan de Burgemeester Brokxlaan. U kunt daar
meer informatie halen en u zelfs abonneren op de nieuwsbrief.

Officiële opening en tevens open dag 
Geheugenwerkplaats in de Clarissekapel 
21 september Wereld Alzheimerdag

Loopt u gewoon even binnen, Lange Nieuwstraat 191 in Tilburg.
Onder het genot van een kop koffie met gebak wordt u geïn-
formeerd over de activiteiten die daar plaatsvinden. Zo zijn er  
kramen met informatie over technologie geheugenfitness, inloop 
mantelzorgers, Alzheimer Midden Brabant en cursus Dementie en 
nu. Een gitarist zorgt voor de muzikale omlijsting. U kunt zich 
inschrijven voor toekomstige workshops o.a. schilderen of zingen. 

Vanuit de geheugenwerkplaats kunt u ook nog een 
kijkje gaan nemen in de Geheugenwinkel in de  
Mgr. Zwijsenflat aan de Burgemeester Broxlaan.  
U bent van harte WELKOM! Voor meer informatie zie 
de facebookpagina van De Geheugenwinkel, of bel 

(013) 549 26 06, of geheugenwinkel@dewever.nl

Geheugenfitness
Op 12 augustus is een kleine groep  gestart  met de geheugenfitness 
op donderdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. We proberen met puz-
zels, geheugenoefeningen en breinbrekers het brein te activeren.
Dit alles op een ongedwongen manier (er mag gelachen worden), 
onder het genot van een kop koffie. Lijkt het u ook leuk om mee te 
doen dan kunt u zich nog opgeven. Aanmelden (013) 549 26 06.

Ondersteuning mantelzorgers
Op 30 sept a.s. start er weer een nieuwe ondersteuningsgroep voor 
partners van mensen met dementie. U krijgt inzicht in het ziekte-
proces en handvatten om met de ziekte om te gaan.
Wanneer? Op 10 donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur.
Aanmelden (013) 549 26 06.

Cursus voor Kinderen (van dementerende ouderen)
Begin 2022 starten we weer een ondersteuningsgroep voor kin-
deren. In 6-7 avonden krijgt men inzicht in het ziekteproces en 
handvatten om met de ziekte om te gaan. De avonden starten om 
19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Aanmelden (013) 549 26 06.

Beweegsessies door Andrew Greenwood voor  
mensen met dementie en hun partner
Dementie is helaas (nog) niet te genezen. Maar met de juiste behan-
deling kunnen de symptomen en achteruitgang worden geremd. 
SWITCH2MOVE heeft een speciale methode ontwikkeld, gebaseerd op 
wetenschappelijke studies. Muziek en beweging worden op een unieke 
manier gecombineerd, wat leidt tot sociale, fysieke en mentale verbe-
tering. Deelnemers ervaren meer kracht, balans en coördinatie en het 
heeft een gunstig effect op het denkvermogen. 
Vanaf 4 oktober starten deze beweegsessies in de Geheugenwerkplaats 
op dinsdag- en donderdagochtend. Aanmelden (013) 549 26 06.

hetPaviljoen Podium 
We zijn er weer! U ook?  
Op woensdag 22 september 2021 starten we om 19.30 uur met een 
lezing over Augustinus. Onze samenwerkingspartner Jan de Man 
van het Missionair Centrum heeft dr. van der Schaaf bereid gevon-
den naar de Stadstuin te komen om de lezing te verzorgen.
Uiteraard houden we ons aan de RIVM richtlijnen en hanteren 
een maximum aantal bezoekers. De redactie bereidt nu een aantal 
avonden voor over ‘vertrouwen’. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen 
in instituties. We zoeken bij dit thema interessante sprekers. U 
kunt wel vast de data noteren 20 okt., 24 nov. en 22 dec.  Hebt u 
vragen of wilt u graag op de hoogte gehouden worden via de mail 
dan laat het ons weten, info@stadstuintheresia.nl.

Het hPP Filosofisch Café
Vorig jaar konden we helaas maar een keer bij elkaar komen. 
We gaan dat inhalen voor de deelnemers die zich vorig jaar al 
aanmeldden. Hebt u interesse, laat het weten, voor het geval we 
een plek over hebben via vorstenb@planet.nl  We filosoferen dan 
verder op het thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de principes 
de geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoor-
dig ‘Stoicijns reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken, 
evenwichtigheid, een zekere aanvaarding van het lot)? En kun je 
dat leren?  
hetPaviljoen Podium is een ontmoetingsplaats voor de buurt 
Theresia en daarbuiten: Lezingen en discussies. Stadstuin Theresia, 
Theresiastraat 15A Tilburg (013) 590 70 30.

Nieuw in de 
Stadstuin!
Trakteer jezelf of de ander 
op een Speciaal Stadstuin 
aanbod!

Workshop Huidverzorging met kruiden
woensdag 27 oktober van 10.00 - 13.00 uur 

Je leert oog kompressen tegen vermoeide ogen te maken. En je 
stelt een rustgevend gezichtsmasker samen en je maakt een ver-
zachtende lippenbalsem. We werken alleen met natuurlijke,  
biologische ingrediënten. Kruiden die behandeld worden zijn onder 
andere de linde, de goudsbloem en de lavendel.
Je gaat naar huis met een leuk pakket, een lippenbalsem, een 
gezichtsmasker en een kruidenmengsel om wallen onder de ogen te 
verminderen. Daarnaast krijg je de informatie over de kruiden en 
de ingrediënten mee. 
Kosten van de workshop zijn 1 28,50 inclusief lesmateriaal, ma-
terialen en ingrediënten voor de producten. Koffie, thee en andere 
drankjes kun je bij de bar kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk.

Workshop Lekkere kruiden
woensdag 29 december van 10.00 - 13.00 uur 

In deze workshop wordt verteld over gezonde en 
lekkere kruiden. Je gaat naar huis met drie lek-
kere kruidenproducten die je in de keuken kunt 
gebruiken. We werken alleen met natuurlijke, 
biologische ingrediënten. Kruiden die behandeld 
worden zijn onder andere de rozemarijn, tijm, 
munt en nog veel meer.
Je gaat naar huis met een leuk pakket, een bouquet garni, een 
kruidenzout en een lekkere olie of azijn. Daarnaast krijg je de 
informatie over de kruiden en de ingrediënten mee. 
Kosten van de workshop zijn 1 28,50 inclusief lesmateriaal, ma-
terialen en ingrediënten voor de producten. Koffie, thee en andere 
drankjes kun je bij de bar kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk.
Aanmelden via mail: miekie.timmers@gmail.com of via  
www.herborista.nl

‘Kook- en eetgroep’ in de Stadstuin Theresia
Wilt u ook weleens:
– niet over het eten hoeven nadenken;
– niet alleen eten;
– nieuwe mensen ontmoeten;
– nieuwe recept ideeën opdoen?
Geef u dan op voor de ‘Kook- en eetgroep’ voor dit najaar. Want wat 
is er leuker dan samen iets te doen of te eten met andere mensen.

Wat houdt de ‘Kook- en eetgroep’ in?
Met 4 personen gaan jullie om de drie weken samen koken en daar-
na gezellig dineren. Elk lid van de groep verzint één maal het menu 
en zorgt voor de boodschappen. De kosten hiervan komen voor 
rekening van de groepsleden en er wordt van tevoren een maximum 
bedrag afgesproken. Onze ervaring is dat 5 euro per persoon per 
avond voldoende kan zijn. Het eten wordt gezamenlijk bereid in de 
Stadstuin. Voor het gebruik van materialen, de keuken, het pavil-
joen en een kop koffie of thee, betaalt u 1 2,50 euro per persoon 
per avond aan Stadstuin Theresia.
De data voor de najaar ‘Kook- en eetgroep’ zijn op donderdag van 
17.30 - 21.00 uur, 14 okt., 4 en 25 nov. en 16 dec.

Aanmelding
Lijkt het u wat, geeft u zich dan vóór 1 oktober 2021 op voor de 
najaar ‘Kook- en eetgroep’ via het mailadres: info@stadstuinthe-
resia.nl of stop een briefje met onderstaande gegevens in de bus 
bij de Stadstuin Theresia (meld dat de informatie voor de najaar 
‘Kook- en eetgroep’ is).
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en of u
bepaalde allergieën hebt om rekening mee te houden.
Menutip: courgettesoep, tilapiafilet, gebakken aardappeltjes,  
broccoli, tomatensalade met geitenkaas en als toetje kwark met 
honing en walnoten. Deze formule smaakt duidelijk naar meer!  
Wie durft! Koken met en voor elkaar.

Ik geef de pen door 
Hoi, ik ben Niels Hermus en ik woon 
samen met Tanja en onze kinderen Nina, Fee en Loek op het hoekje 
van de Theresiastraat en het pleintje. We wonen in de oude woning 
van de koster van de Theresiakerk. Die goede man is in ons huis 
destijds een sigarenwinkeltje begonnen en dat is het tot in de 
jaren 80 geweest. Vaak krijgen wij bezoek van oude buurtgenoten 
die ons huis nog kennen omdat ze vroeger sigaren voor pa of ma 
mochten gaan halen.

Tegenwoordig verkoop ik sokken. Geen 
normale, maar sokken die de wereld een 
beetje mooier maken. Onze sokken zijn 
namelijk ontworpen door kunstenaars uit 
de daklozen community, en voor ieder 
paar dat wij verkopen, doneren we een 
paar sokken aan deze community. Dit 
doen we omdat er een groot tekort is aan 
sokken binnen de daklozen en armoede 
hulpverlening. Waarschijnlijk herken je dit 

wel. Je draagt je sokken af tot er gaten in zitten, en levert ze dus 
niet in bij de kleding inzameling.
We lanceren iedere maand een nieuwe sok van een nieuwe kunste-
naar uit een andere stad in het land. We zijn natuurlijk begonnen 
in Tilburg, op wereld daklozen dag (11 oktober 2020), samen met 
kunstenaars. De donaties van deze sokken hebben we gedaan aan 
SMO Traverse.
Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby en tegenwoordig 
hebben we daarom een echt kantoortje naast het Textielmuseum. 
Lekker in de buurt dus. Wanneer we de eerste 12 sokken gelanceerd 
hebben zullen we in het Textielmuseum op 10 oktober 2021 een 
expositie openen van alle kunstenaars, hun sokken en hun verha-
len. Alle Theresianen zijn natuurlijk welkom om deze expositie te 
komen bekijken. Enne….ze zijn te bewonderen en te koop op  
www.letsdogoods.com. Ik geef de pen door aan..... Yvette Stevens.

Lief en leed delen
In de vorige nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij het verlies van 
Jan Jansen, vaste bezoeker van onze Stadstuin. Namens Loes Jan-
sen en de (klein)kinderen hierbij een welgemeend bedankt voor de 
lieve troostende woorden, prachtige kaarten en bezoekjes, bloemen 
vanuit de buurt. “Uw warme belangstelling betekent een grote 
steun voor ons en laat zien hoe geliefd Jan was!” aldus Loes. 

Burendag
25 september “de schônste wijk van Tilburg”

Wil jij je inzetten voor “de schônste wijk van Tilburg” op zater-
dag 25 september tussen 9.30 en 12.00 uur? Meld je dan aan via 
info@wijktheresia.nl. Het is ook leuk om even bij te kletsen met 
de buren en buurtbewoners te leren kennen. Wil je nu al wekelijks 
meehelpen met de wijk schoon te houden dan kun je je aanmelden 
bij jose.smetsers@home.nl. Samen gaan we voor schoon!

Hardlopen vanuit de Stadstuin
Wil je graag hardlopen in een groep? Dan is de hardloopgroep van 
de Stadstuin iets voor jou. Iedere zaterdagochtend om half 10 star-
ten we vanuit de stadstuin. Een gevarieerde training met onderde-
len als loopscholing, intervaltraining, duurtraining en plezier. De 
training duurt ruim een uur. En na afloop een kop koffie/thee en 
gezellige praat bij de stadstuin.
Ons motto is “Loop in een leuk tempo en geniet!” Mocht je het en 
keer willen ervaren dan ben je op zaterdagochtend om half 10 van 
harte welkom. Heb je vragen neem dan gerust contact op met  
Pieter Johanns. Stuur een mailtje met je vraag naar  
pieter.johanns@gmail.com

Tuinberichten 
Column Patrick  

Vakantie in de buurt
Met veel plezier kan ik in de herfst terugdenken 
aan die lome, warme zomerse dagen, waarop 
weinig gebeurde. Aan die zinderende warmte die 
je ziet opstijgen van de stoeptegels, het trage 
voortbewegen van mensen in de straat, het spe-
len met water door de kinderen. Dromerig weer. 
Vooral ook omdat iets doen, moeilijk lukt. De straten 
zijn vaak ook leger, met stille huizen van de mensen die op vakantie 
zijn. Een rustige stad, behalve op de kermis. Buren die terugkomen 
met verhalen en zelf eerst druk met afronden van werk en dan zo 
snel mogelijk op vakantie. Op reis nieuwe plekken ontdekken. Ander 
eten, mooie natuur, nieuwe steden. Een periode waarin je met elkaar 
nieuwe ervaringen opdoet en hopelijk – zoals in ons gezin – het 
samen goed hebt op een andere plek.
 
En als je dan terug komt, het ook echt voelt als thuis. Het bordje 
Tilburg passeren, je buurt binnenrijden en ten slotte je eigen straat. 
Thuis. Ik denk dan altijd aan een versregel van Herman de Coninck: 
“Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had.”.
We zitten eigenlijk nog midden in die tijd al verzuchtten we thuis 
met een glimlach al enkele keren: “Het is mooi weer voor de herfst!”. 
De zomer is gelukkig nog niet voorbij, maar we pakken de draad 
weer steeds meer op. Ook in de Stadstuin. Daar verheugen we ons 
nog op mooie zomerse dagen (mooi weer met de barbecue!) en 
natuurlijk aansluitend een prachtige nazomer. Met mooie ontmoetin-
gen. Fysiek misschien nog op anderhalve meter, maar verder dichtbij. 
Geen warme zomer? Dan maar een warme herfst.

Vrijwilliger in het zonnetje 
Henk Dielen, ook wel DE SNOR, is bijna dage-
lijks in of rond de Stadstuin te vinden. Een 
trouwe vrijwilliger, met veel ideeën maar die 
ook de handen uit de mouwen steekt. Sinds 
kort neemt Henk deel aan Jeu de boules op 
donderdagmiddag in de Stadstuin. De baan 
blijkt hobbelig, hij gaat daar een degelijke 
oplossing voor zoeken, die niet te duur is. 
Achter de grote snor zit een creatieve geest. 
Hij heeft een heleboel spellen zelf gemaakt, 

inclusief handleiding, alles erop en eraan. 
Of het nou balgooien, ringwerpen, visspel betreft, teveel om op 
te noemen. Vol enthousiasme legt hij de deelnemers uit wat de 
bedoeling is en hoe de puntentelling verloopt.
Hij stoort zich eraan dat de bezoekers van de sneltest per vergis-
sing bij de Stadstuin binnen lopen. Hij bespreekt dit met Ben en 
gaat vervolgens verwijzers maken en ophangen ter verduidelijking.  
Zo maakte hij ook een verwijzer naar de parkeerautomaat voor 
onze bezoekers. En een varkentje waar bezoekers hun donatie goed 
in kwijt kunnen. Zijn betrokkenheid is groot en Ben zegt af en toe 
dat hij wat rustiger aan mag doen, met het oog op de gezondheid. 
Henk, je inzet wordt zeer gewaardeerd. Veel dank! 



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

Fijn Thuis gesprekken
ook in Oud-Noord
Voorheen brachten getrainde vrijwilligers een bezoek aan iedereen 
die de leeftijd van 75 bereikte, en hiervoor open stond. Door eerder 
in het leven van de “jonge” ouderen een ‘Fijn thuis’ gesprek te  
voeren doen we de naam echt eer aan. We starten de gesprekken op 
de leeftijd van 65 jaar. De leeftijd waarop mensen zich voorbereiden 
op hun 3e levensfase.
Door middel van een ‘Fijn thuis’ gesprek kunnen we hen helpen om 
na te denken over enerzijds de invulling van hun leven na het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd (aanboren van vrijwillige 
inzet, inzetten van het opgebouwde talent) en anderzijds bewust-
wording creëren in wat er op hen af gaat komen in nabije toekomst 
in het proces van ouder worden.
Deze gesprekken gaan ook van start in Oud-Noord. Bent u 65 jaar of 
ouder en wilt u graag zo’n gesprek? Neem dan contact op met ons 
Adviespunt, tel: (013) 549 86 46. We zoeken ook nog vrijwilligers die 
deze gesprekken gaan voeren. Zij krijgen daarvoor eerst een training. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij Sonja Havens, tel: 06 20 
59 08 11 of sonjahavens@contourdetwern.nl. 
Als vrijwilliger voor de Fijn Thuisgesprekken kan ik alleen maar bevesti-
gen hoe waardevol het is om vanuit oprechte aandacht en een luiste-
rend oor verschil te kunnen maken, al is het maar in een ontmoeting. 
Soms zit het in kleine dingen die het leven mooier maken.  Marjo 

Maatjesproject
In een vorige nieuwsbrief heeft u al gelezen over het 
maatjesproject: vrijwilligers bezoeken wijkbewoners die 
om verschillende redenen niet vaak de deur uitkomen 
of weinig mensen zien. Ook voor dit project zoeken we 
altijd nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse? Bel dan 

met Jannie Haverkamp, tel: 06 26 47 11 68 of janniehaverkamp@
contourdetwern.nl. Een maatje op maat hebben, maar ook zijn. Hoe 
mooi is dat? Meer info www.tilburgsmaatje.nl   
www.facebook.com/tilburgsmaatje  

Boekenkast of kunstwerk
Kunstenaar Jan Heinsbroek, Jan Is 
De Man is in de Lange Nieuwstraat 
gespot. Hij heeft buurtbewoners 
gevraagd om elk een boek aan te 
leveren dat er zeker in moest. Wat 
een geweldig resultaat in en door 
de buurt, met Jan natuurlijk. Hij 
heeft in Tilburg 3 kunstwerken in 
2 weken tijd gemaakt.

Kom jij ons helpen in Stadstuin Theresia? 
We zijn dringend op zoek naar ondersteuning in het beheer en/of 
de rol van gastheer/gastvrouw. Heb je interesse en een paar uur-
tjes per week “over”? Wil je alleen specifieke taken of op een ander 
vlak iets doen in of voor de Stadstuin? Laat het ons weten. 
We hebben als uitgangspunt dat vrijwilligers-
werk je blij maakt en voldoening geeft. Wat 
dat inhoudt kan voor iedereen anders zijn. We 
gaan graag met je in gesprek om te bekijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Stuur 
een mail naar info@stadstuin.nl en we maken 
spoedig een afspraak.
Trouwens, heb je andere talenten, en zin en 
tijd om die bij ons in te zetten, heel graag! Laat van je horen. 

Office Assist 
Tegenover bakker van Iersel, een bedrijf in 
de wijk waar je vooral langs loopt. Heb je 
je wel eens afgevraagd wie er toch in dat 
pand zitten, waar voorheen ’t Kleine Verschil 
zat. Hieronder een beschrijving. Vanuit de 
Stadstuin hebben we kennisgemaakt, moge-
lijk kunnen we iets voor elkaar betekenen. 
Sowieso verbinding in de wijk.

Office Assist is een arbeidsmatige dagbeste-
ding voor mensen met een normale begaafd-
heid en autisme binnen Amarant. Deze mensen verrichten binnen 
Office Assist administratieve werkzaamheden voor zowel interne als 
externe opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• digitaliseren van stukken (inscannen);
• Excel bestanden maken en bijhouden;
• aanmaken en up te date houden van adresbestanden;
• archiveren (fysiek en digitaal);
• diagrammen en/of tabellen maken;
• Photoshop opdrachten;
• etiketten maken;
• handgeschreven teksten uittypen, zoals aantekeningen overnemen etc.;
• Sorteerwerk;
• vragenlijsten maken en verwerken (BIT)
De locatie waar Office assist is gevestigd aan het Wilhelminapark 
en is goed bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. 
Kunnen wij je ondersteunen bij administratieve werkzaamheden? 
Of ken je iemand die daarbij assistentie nodig heeft? Neem dan nu 
contact met ons op! Team Office Assist, Wilhelminapark 74, 
5041 EE Tilburg Tel: (088) 611 06 22, officeassist@amarant.nl

Week van de Dementie
start op 20 september

In het kader van de week van de dementie zijn activiteiten op 
diverse plekken in Tilburg. Wij vermelden hier met name de  
activiteiten in onze buurt, georganiseerd vanuit de Wever.  
De Geheugenwerkplaats bevindt zich in het Clarissenklooster aan 
de Lange Nieuwstraat. De Geheugenwinkel bevindt zich in het  
Zwijsengebouw aan de Burgemeester Brokxlaan. U kunt daar
meer informatie halen en u zelfs abonneren op de nieuwsbrief.

Officiële opening en tevens open dag 
Geheugenwerkplaats in de Clarissekapel 
21 september Wereld Alzheimerdag

Loopt u gewoon even binnen, Lange Nieuwstraat 191 in Tilburg.
Onder het genot van een kop koffie met gebak wordt u geïn-
formeerd over de activiteiten die daar plaatsvinden. Zo zijn er  
kramen met informatie over technologie geheugenfitness, inloop 
mantelzorgers, Alzheimer Midden Brabant en cursus Dementie en 
nu. Een gitarist zorgt voor de muzikale omlijsting. U kunt zich 
inschrijven voor toekomstige workshops o.a. schilderen of zingen. 

Vanuit de geheugenwerkplaats kunt u ook nog een 
kijkje gaan nemen in de Geheugenwinkel in de  
Mgr. Zwijsenflat aan de Burgemeester Broxlaan.  
U bent van harte WELKOM! Voor meer informatie zie 
de facebookpagina van De Geheugenwinkel, of bel 

(013) 549 26 06, of geheugenwinkel@dewever.nl

Geheugenfitness
Op 12 augustus is een kleine groep  gestart  met de geheugenfitness 
op donderdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. We proberen met puz-
zels, geheugenoefeningen en breinbrekers het brein te activeren.
Dit alles op een ongedwongen manier (er mag gelachen worden), 
onder het genot van een kop koffie. Lijkt het u ook leuk om mee te 
doen dan kunt u zich nog opgeven. Aanmelden (013) 549 26 06.

Ondersteuning mantelzorgers
Op 30 sept a.s. start er weer een nieuwe ondersteuningsgroep voor 
partners van mensen met dementie. U krijgt inzicht in het ziekte-
proces en handvatten om met de ziekte om te gaan.
Wanneer? Op 10 donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur.
Aanmelden (013) 549 26 06.

Cursus voor Kinderen (van dementerende ouderen)
Begin 2022 starten we weer een ondersteuningsgroep voor kin-
deren. In 6-7 avonden krijgt men inzicht in het ziekteproces en 
handvatten om met de ziekte om te gaan. De avonden starten om 
19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Aanmelden (013) 549 26 06.

Beweegsessies door Andrew Greenwood voor  
mensen met dementie en hun partner
Dementie is helaas (nog) niet te genezen. Maar met de juiste behan-
deling kunnen de symptomen en achteruitgang worden geremd. 
SWITCH2MOVE heeft een speciale methode ontwikkeld, gebaseerd op 
wetenschappelijke studies. Muziek en beweging worden op een unieke 
manier gecombineerd, wat leidt tot sociale, fysieke en mentale verbe-
tering. Deelnemers ervaren meer kracht, balans en coördinatie en het 
heeft een gunstig effect op het denkvermogen. 
Vanaf 4 oktober starten deze beweegsessies in de Geheugenwerkplaats 
op dinsdag- en donderdagochtend. Aanmelden (013) 549 26 06.

hetPaviljoen Podium 
We zijn er weer! U ook?  
Op woensdag 22 september 2021 starten we om 19.30 uur met een 
lezing over Augustinus. Onze samenwerkingspartner Jan de Man 
van het Missionair Centrum heeft dr. van der Schaaf bereid gevon-
den naar de Stadstuin te komen om de lezing te verzorgen.
Uiteraard houden we ons aan de RIVM richtlijnen en hanteren 
een maximum aantal bezoekers. De redactie bereidt nu een aantal 
avonden voor over ‘vertrouwen’. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen 
in instituties. We zoeken bij dit thema interessante sprekers. U 
kunt wel vast de data noteren 20 okt., 24 nov. en 22 dec.  Hebt u 
vragen of wilt u graag op de hoogte gehouden worden via de mail 
dan laat het ons weten, info@stadstuintheresia.nl.

Het hPP Filosofisch Café
Vorig jaar konden we helaas maar een keer bij elkaar komen. 
We gaan dat inhalen voor de deelnemers die zich vorig jaar al 
aanmeldden. Hebt u interesse, laat het weten, voor het geval we 
een plek over hebben via vorstenb@planet.nl  We filosoferen dan 
verder op het thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de principes 
de geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoor-
dig ‘Stoicijns reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken, 
evenwichtigheid, een zekere aanvaarding van het lot)? En kun je 
dat leren?  
hetPaviljoen Podium is een ontmoetingsplaats voor de buurt 
Theresia en daarbuiten: Lezingen en discussies. Stadstuin Theresia, 
Theresiastraat 15A Tilburg (013) 590 70 30.

Nieuw in de 
Stadstuin!
Trakteer jezelf of de ander 
op een Speciaal Stadstuin 
aanbod!

Workshop Huidverzorging met kruiden
woensdag 27 oktober van 10.00 - 13.00 uur 

Je leert oog kompressen tegen vermoeide ogen te maken. En je 
stelt een rustgevend gezichtsmasker samen en je maakt een ver-
zachtende lippenbalsem. We werken alleen met natuurlijke,  
biologische ingrediënten. Kruiden die behandeld worden zijn onder 
andere de linde, de goudsbloem en de lavendel.
Je gaat naar huis met een leuk pakket, een lippenbalsem, een 
gezichtsmasker en een kruidenmengsel om wallen onder de ogen te 
verminderen. Daarnaast krijg je de informatie over de kruiden en 
de ingrediënten mee. 
Kosten van de workshop zijn 1 28,50 inclusief lesmateriaal, ma-
terialen en ingrediënten voor de producten. Koffie, thee en andere 
drankjes kun je bij de bar kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk.

Workshop Lekkere kruiden
woensdag 29 december van 10.00 - 13.00 uur 

In deze workshop wordt verteld over gezonde en 
lekkere kruiden. Je gaat naar huis met drie lek-
kere kruidenproducten die je in de keuken kunt 
gebruiken. We werken alleen met natuurlijke, 
biologische ingrediënten. Kruiden die behandeld 
worden zijn onder andere de rozemarijn, tijm, 
munt en nog veel meer.
Je gaat naar huis met een leuk pakket, een bouquet garni, een 
kruidenzout en een lekkere olie of azijn. Daarnaast krijg je de 
informatie over de kruiden en de ingrediënten mee. 
Kosten van de workshop zijn 1 28,50 inclusief lesmateriaal, ma-
terialen en ingrediënten voor de producten. Koffie, thee en andere 
drankjes kun je bij de bar kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk.
Aanmelden via mail: miekie.timmers@gmail.com of via  
www.herborista.nl

‘Kook- en eetgroep’ in de Stadstuin Theresia
Wilt u ook weleens:
– niet over het eten hoeven nadenken;
– niet alleen eten;
– nieuwe mensen ontmoeten;
– nieuwe recept ideeën opdoen?
Geef u dan op voor de ‘Kook- en eetgroep’ voor dit najaar. Want wat 
is er leuker dan samen iets te doen of te eten met andere mensen.

Wat houdt de ‘Kook- en eetgroep’ in?
Met 4 personen gaan jullie om de drie weken samen koken en daar-
na gezellig dineren. Elk lid van de groep verzint één maal het menu 
en zorgt voor de boodschappen. De kosten hiervan komen voor 
rekening van de groepsleden en er wordt van tevoren een maximum 
bedrag afgesproken. Onze ervaring is dat 5 euro per persoon per 
avond voldoende kan zijn. Het eten wordt gezamenlijk bereid in de 
Stadstuin. Voor het gebruik van materialen, de keuken, het pavil-
joen en een kop koffie of thee, betaalt u 1 2,50 euro per persoon 
per avond aan Stadstuin Theresia.
De data voor de najaar ‘Kook- en eetgroep’ zijn op donderdag van 
17.30 - 21.00 uur, 14 okt., 4 en 25 nov. en 16 dec.

Aanmelding
Lijkt het u wat, geeft u zich dan vóór 1 oktober 2021 op voor de 
najaar ‘Kook- en eetgroep’ via het mailadres: info@stadstuinthe-
resia.nl of stop een briefje met onderstaande gegevens in de bus 
bij de Stadstuin Theresia (meld dat de informatie voor de najaar 
‘Kook- en eetgroep’ is).
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en of u
bepaalde allergieën hebt om rekening mee te houden.
Menutip: courgettesoep, tilapiafilet, gebakken aardappeltjes,  
broccoli, tomatensalade met geitenkaas en als toetje kwark met 
honing en walnoten. Deze formule smaakt duidelijk naar meer!  
Wie durft! Koken met en voor elkaar.

Ik geef de pen door 
Hoi, ik ben Niels Hermus en ik woon 
samen met Tanja en onze kinderen Nina, Fee en Loek op het hoekje 
van de Theresiastraat en het pleintje. We wonen in de oude woning 
van de koster van de Theresiakerk. Die goede man is in ons huis 
destijds een sigarenwinkeltje begonnen en dat is het tot in de 
jaren 80 geweest. Vaak krijgen wij bezoek van oude buurtgenoten 
die ons huis nog kennen omdat ze vroeger sigaren voor pa of ma 
mochten gaan halen.

Tegenwoordig verkoop ik sokken. Geen 
normale, maar sokken die de wereld een 
beetje mooier maken. Onze sokken zijn 
namelijk ontworpen door kunstenaars uit 
de daklozen community, en voor ieder 
paar dat wij verkopen, doneren we een 
paar sokken aan deze community. Dit 
doen we omdat er een groot tekort is aan 
sokken binnen de daklozen en armoede 
hulpverlening. Waarschijnlijk herken je dit 

wel. Je draagt je sokken af tot er gaten in zitten, en levert ze dus 
niet in bij de kleding inzameling.
We lanceren iedere maand een nieuwe sok van een nieuwe kunste-
naar uit een andere stad in het land. We zijn natuurlijk begonnen 
in Tilburg, op wereld daklozen dag (11 oktober 2020), samen met 
kunstenaars. De donaties van deze sokken hebben we gedaan aan 
SMO Traverse.
Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby en tegenwoordig 
hebben we daarom een echt kantoortje naast het Textielmuseum. 
Lekker in de buurt dus. Wanneer we de eerste 12 sokken gelanceerd 
hebben zullen we in het Textielmuseum op 10 oktober 2021 een 
expositie openen van alle kunstenaars, hun sokken en hun verha-
len. Alle Theresianen zijn natuurlijk welkom om deze expositie te 
komen bekijken. Enne….ze zijn te bewonderen en te koop op  
www.letsdogoods.com. Ik geef de pen door aan..... Yvette Stevens.

Lief en leed delen
In de vorige nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij het verlies van 
Jan Jansen, vaste bezoeker van onze Stadstuin. Namens Loes Jan-
sen en de (klein)kinderen hierbij een welgemeend bedankt voor de 
lieve troostende woorden, prachtige kaarten en bezoekjes, bloemen 
vanuit de buurt. “Uw warme belangstelling betekent een grote 
steun voor ons en laat zien hoe geliefd Jan was!” aldus Loes. 

Burendag
25 september “de schônste wijk van Tilburg”

Wil jij je inzetten voor “de schônste wijk van Tilburg” op zater-
dag 25 september tussen 9.30 en 12.00 uur? Meld je dan aan via 
info@wijktheresia.nl. Het is ook leuk om even bij te kletsen met 
de buren en buurtbewoners te leren kennen. Wil je nu al wekelijks 
meehelpen met de wijk schoon te houden dan kun je je aanmelden 
bij jose.smetsers@home.nl. Samen gaan we voor schoon!

Hardlopen vanuit de Stadstuin
Wil je graag hardlopen in een groep? Dan is de hardloopgroep van 
de Stadstuin iets voor jou. Iedere zaterdagochtend om half 10 star-
ten we vanuit de stadstuin. Een gevarieerde training met onderde-
len als loopscholing, intervaltraining, duurtraining en plezier. De 
training duurt ruim een uur. En na afloop een kop koffie/thee en 
gezellige praat bij de stadstuin.
Ons motto is “Loop in een leuk tempo en geniet!” Mocht je het en 
keer willen ervaren dan ben je op zaterdagochtend om half 10 van 
harte welkom. Heb je vragen neem dan gerust contact op met  
Pieter Johanns. Stuur een mailtje met je vraag naar  
pieter.johanns@gmail.com

Tuinberichten 
Column Patrick  

Vakantie in de buurt
Met veel plezier kan ik in de herfst terugdenken 
aan die lome, warme zomerse dagen, waarop 
weinig gebeurde. Aan die zinderende warmte die 
je ziet opstijgen van de stoeptegels, het trage 
voortbewegen van mensen in de straat, het spe-
len met water door de kinderen. Dromerig weer. 
Vooral ook omdat iets doen, moeilijk lukt. De straten 
zijn vaak ook leger, met stille huizen van de mensen die op vakantie 
zijn. Een rustige stad, behalve op de kermis. Buren die terugkomen 
met verhalen en zelf eerst druk met afronden van werk en dan zo 
snel mogelijk op vakantie. Op reis nieuwe plekken ontdekken. Ander 
eten, mooie natuur, nieuwe steden. Een periode waarin je met elkaar 
nieuwe ervaringen opdoet en hopelijk – zoals in ons gezin – het 
samen goed hebt op een andere plek.
 
En als je dan terug komt, het ook echt voelt als thuis. Het bordje 
Tilburg passeren, je buurt binnenrijden en ten slotte je eigen straat. 
Thuis. Ik denk dan altijd aan een versregel van Herman de Coninck: 
“Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had.”.
We zitten eigenlijk nog midden in die tijd al verzuchtten we thuis 
met een glimlach al enkele keren: “Het is mooi weer voor de herfst!”. 
De zomer is gelukkig nog niet voorbij, maar we pakken de draad 
weer steeds meer op. Ook in de Stadstuin. Daar verheugen we ons 
nog op mooie zomerse dagen (mooi weer met de barbecue!) en 
natuurlijk aansluitend een prachtige nazomer. Met mooie ontmoetin-
gen. Fysiek misschien nog op anderhalve meter, maar verder dichtbij. 
Geen warme zomer? Dan maar een warme herfst.

Vrijwilliger in het zonnetje 
Henk Dielen, ook wel DE SNOR, is bijna dage-
lijks in of rond de Stadstuin te vinden. Een 
trouwe vrijwilliger, met veel ideeën maar die 
ook de handen uit de mouwen steekt. Sinds 
kort neemt Henk deel aan Jeu de boules op 
donderdagmiddag in de Stadstuin. De baan 
blijkt hobbelig, hij gaat daar een degelijke 
oplossing voor zoeken, die niet te duur is. 
Achter de grote snor zit een creatieve geest. 
Hij heeft een heleboel spellen zelf gemaakt, 

inclusief handleiding, alles erop en eraan. 
Of het nou balgooien, ringwerpen, visspel betreft, teveel om op 
te noemen. Vol enthousiasme legt hij de deelnemers uit wat de 
bedoeling is en hoe de puntentelling verloopt.
Hij stoort zich eraan dat de bezoekers van de sneltest per vergis-
sing bij de Stadstuin binnen lopen. Hij bespreekt dit met Ben en 
gaat vervolgens verwijzers maken en ophangen ter verduidelijking.  
Zo maakte hij ook een verwijzer naar de parkeerautomaat voor 
onze bezoekers. En een varkentje waar bezoekers hun donatie goed 
in kwijt kunnen. Zijn betrokkenheid is groot en Ben zegt af en toe 
dat hij wat rustiger aan mag doen, met het oog op de gezondheid. 
Henk, je inzet wordt zeer gewaardeerd. Veel dank! 



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

Fijn Thuis gesprekken
ook in Oud-Noord
Voorheen brachten getrainde vrijwilligers een bezoek aan iedereen 
die de leeftijd van 75 bereikte, en hiervoor open stond. Door eerder 
in het leven van de “jonge” ouderen een ‘Fijn thuis’ gesprek te  
voeren doen we de naam echt eer aan. We starten de gesprekken op 
de leeftijd van 65 jaar. De leeftijd waarop mensen zich voorbereiden 
op hun 3e levensfase.
Door middel van een ‘Fijn thuis’ gesprek kunnen we hen helpen om 
na te denken over enerzijds de invulling van hun leven na het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd (aanboren van vrijwillige 
inzet, inzetten van het opgebouwde talent) en anderzijds bewust-
wording creëren in wat er op hen af gaat komen in nabije toekomst 
in het proces van ouder worden.
Deze gesprekken gaan ook van start in Oud-Noord. Bent u 65 jaar of 
ouder en wilt u graag zo’n gesprek? Neem dan contact op met ons 
Adviespunt, tel: (013) 549 86 46. We zoeken ook nog vrijwilligers die 
deze gesprekken gaan voeren. Zij krijgen daarvoor eerst een training. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij Sonja Havens, tel: 06 20 
59 08 11 of sonjahavens@contourdetwern.nl. 
Als vrijwilliger voor de Fijn Thuisgesprekken kan ik alleen maar bevesti-
gen hoe waardevol het is om vanuit oprechte aandacht en een luiste-
rend oor verschil te kunnen maken, al is het maar in een ontmoeting. 
Soms zit het in kleine dingen die het leven mooier maken.  Marjo 

Maatjesproject
In een vorige nieuwsbrief heeft u al gelezen over het 
maatjesproject: vrijwilligers bezoeken wijkbewoners die 
om verschillende redenen niet vaak de deur uitkomen 
of weinig mensen zien. Ook voor dit project zoeken we 
altijd nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse? Bel dan 

met Jannie Haverkamp, tel: 06 26 47 11 68 of janniehaverkamp@
contourdetwern.nl. Een maatje op maat hebben, maar ook zijn. Hoe 
mooi is dat? Meer info www.tilburgsmaatje.nl   
www.facebook.com/tilburgsmaatje  

Boekenkast of kunstwerk
Kunstenaar Jan Heinsbroek, Jan Is 
De Man is in de Lange Nieuwstraat 
gespot. Hij heeft buurtbewoners 
gevraagd om elk een boek aan te 
leveren dat er zeker in moest. Wat 
een geweldig resultaat in en door 
de buurt, met Jan natuurlijk. Hij 
heeft in Tilburg 3 kunstwerken in 
2 weken tijd gemaakt.

Kom jij ons helpen in Stadstuin Theresia? 
We zijn dringend op zoek naar ondersteuning in het beheer en/of 
de rol van gastheer/gastvrouw. Heb je interesse en een paar uur-
tjes per week “over”? Wil je alleen specifieke taken of op een ander 
vlak iets doen in of voor de Stadstuin? Laat het ons weten. 
We hebben als uitgangspunt dat vrijwilligers-
werk je blij maakt en voldoening geeft. Wat 
dat inhoudt kan voor iedereen anders zijn. We 
gaan graag met je in gesprek om te bekijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Stuur 
een mail naar info@stadstuin.nl en we maken 
spoedig een afspraak.
Trouwens, heb je andere talenten, en zin en 
tijd om die bij ons in te zetten, heel graag! Laat van je horen. 

Office Assist 
Tegenover bakker van Iersel, een bedrijf in 
de wijk waar je vooral langs loopt. Heb je 
je wel eens afgevraagd wie er toch in dat 
pand zitten, waar voorheen ’t Kleine Verschil 
zat. Hieronder een beschrijving. Vanuit de 
Stadstuin hebben we kennisgemaakt, moge-
lijk kunnen we iets voor elkaar betekenen. 
Sowieso verbinding in de wijk.

Office Assist is een arbeidsmatige dagbeste-
ding voor mensen met een normale begaafd-
heid en autisme binnen Amarant. Deze mensen verrichten binnen 
Office Assist administratieve werkzaamheden voor zowel interne als 
externe opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• digitaliseren van stukken (inscannen);
• Excel bestanden maken en bijhouden;
• aanmaken en up te date houden van adresbestanden;
• archiveren (fysiek en digitaal);
• diagrammen en/of tabellen maken;
• Photoshop opdrachten;
• etiketten maken;
• handgeschreven teksten uittypen, zoals aantekeningen overnemen etc.;
• Sorteerwerk;
• vragenlijsten maken en verwerken (BIT)
De locatie waar Office assist is gevestigd aan het Wilhelminapark 
en is goed bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. 
Kunnen wij je ondersteunen bij administratieve werkzaamheden? 
Of ken je iemand die daarbij assistentie nodig heeft? Neem dan nu 
contact met ons op! Team Office Assist, Wilhelminapark 74, 
5041 EE Tilburg Tel: (088) 611 06 22, officeassist@amarant.nl

Week van de Dementie
start op 20 september

In het kader van de week van de dementie zijn activiteiten op 
diverse plekken in Tilburg. Wij vermelden hier met name de  
activiteiten in onze buurt, georganiseerd vanuit de Wever.  
De Geheugenwerkplaats bevindt zich in het Clarissenklooster aan 
de Lange Nieuwstraat. De Geheugenwinkel bevindt zich in het  
Zwijsengebouw aan de Burgemeester Brokxlaan. U kunt daar
meer informatie halen en u zelfs abonneren op de nieuwsbrief.

Officiële opening en tevens open dag 
Geheugenwerkplaats in de Clarissekapel 
21 september Wereld Alzheimerdag

Loopt u gewoon even binnen, Lange Nieuwstraat 191 in Tilburg.
Onder het genot van een kop koffie met gebak wordt u geïn-
formeerd over de activiteiten die daar plaatsvinden. Zo zijn er  
kramen met informatie over technologie geheugenfitness, inloop 
mantelzorgers, Alzheimer Midden Brabant en cursus Dementie en 
nu. Een gitarist zorgt voor de muzikale omlijsting. U kunt zich 
inschrijven voor toekomstige workshops o.a. schilderen of zingen. 

Vanuit de geheugenwerkplaats kunt u ook nog een 
kijkje gaan nemen in de Geheugenwinkel in de  
Mgr. Zwijsenflat aan de Burgemeester Broxlaan.  
U bent van harte WELKOM! Voor meer informatie zie 
de facebookpagina van De Geheugenwinkel, of bel 

(013) 549 26 06, of geheugenwinkel@dewever.nl

Geheugenfitness
Op 12 augustus is een kleine groep  gestart  met de geheugenfitness 
op donderdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. We proberen met puz-
zels, geheugenoefeningen en breinbrekers het brein te activeren.
Dit alles op een ongedwongen manier (er mag gelachen worden), 
onder het genot van een kop koffie. Lijkt het u ook leuk om mee te 
doen dan kunt u zich nog opgeven. Aanmelden (013) 549 26 06.

Ondersteuning mantelzorgers
Op 30 sept a.s. start er weer een nieuwe ondersteuningsgroep voor 
partners van mensen met dementie. U krijgt inzicht in het ziekte-
proces en handvatten om met de ziekte om te gaan.
Wanneer? Op 10 donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur.
Aanmelden (013) 549 26 06.

Cursus voor Kinderen (van dementerende ouderen)
Begin 2022 starten we weer een ondersteuningsgroep voor kin-
deren. In 6-7 avonden krijgt men inzicht in het ziekteproces en 
handvatten om met de ziekte om te gaan. De avonden starten om 
19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Aanmelden (013) 549 26 06.

Beweegsessies door Andrew Greenwood voor  
mensen met dementie en hun partner
Dementie is helaas (nog) niet te genezen. Maar met de juiste behan-
deling kunnen de symptomen en achteruitgang worden geremd. 
SWITCH2MOVE heeft een speciale methode ontwikkeld, gebaseerd op 
wetenschappelijke studies. Muziek en beweging worden op een unieke 
manier gecombineerd, wat leidt tot sociale, fysieke en mentale verbe-
tering. Deelnemers ervaren meer kracht, balans en coördinatie en het 
heeft een gunstig effect op het denkvermogen. 
Vanaf 4 oktober starten deze beweegsessies in de Geheugenwerkplaats 
op dinsdag- en donderdagochtend. Aanmelden (013) 549 26 06.

hetPaviljoen Podium 
We zijn er weer! U ook?  
Op woensdag 22 september 2021 starten we om 19.30 uur met een 
lezing over Augustinus. Onze samenwerkingspartner Jan de Man 
van het Missionair Centrum heeft dr. van der Schaaf bereid gevon-
den naar de Stadstuin te komen om de lezing te verzorgen.
Uiteraard houden we ons aan de RIVM richtlijnen en hanteren 
een maximum aantal bezoekers. De redactie bereidt nu een aantal 
avonden voor over ‘vertrouwen’. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen 
in instituties. We zoeken bij dit thema interessante sprekers. U 
kunt wel vast de data noteren 20 okt., 24 nov. en 22 dec.  Hebt u 
vragen of wilt u graag op de hoogte gehouden worden via de mail 
dan laat het ons weten, info@stadstuintheresia.nl.

Het hPP Filosofisch Café
Vorig jaar konden we helaas maar een keer bij elkaar komen. 
We gaan dat inhalen voor de deelnemers die zich vorig jaar al 
aanmeldden. Hebt u interesse, laat het weten, voor het geval we 
een plek over hebben via vorstenb@planet.nl  We filosoferen dan 
verder op het thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de principes 
de geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoor-
dig ‘Stoicijns reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken, 
evenwichtigheid, een zekere aanvaarding van het lot)? En kun je 
dat leren?  
hetPaviljoen Podium is een ontmoetingsplaats voor de buurt 
Theresia en daarbuiten: Lezingen en discussies. Stadstuin Theresia, 
Theresiastraat 15A Tilburg (013) 590 70 30.

Nieuw in de 
Stadstuin!
Trakteer jezelf of de ander 
op een Speciaal Stadstuin 
aanbod!

Workshop Huidverzorging met kruiden
woensdag 27 oktober van 10.00 - 13.00 uur 

Je leert oog kompressen tegen vermoeide ogen te maken. En je 
stelt een rustgevend gezichtsmasker samen en je maakt een ver-
zachtende lippenbalsem. We werken alleen met natuurlijke,  
biologische ingrediënten. Kruiden die behandeld worden zijn onder 
andere de linde, de goudsbloem en de lavendel.
Je gaat naar huis met een leuk pakket, een lippenbalsem, een 
gezichtsmasker en een kruidenmengsel om wallen onder de ogen te 
verminderen. Daarnaast krijg je de informatie over de kruiden en 
de ingrediënten mee. 
Kosten van de workshop zijn 1 28,50 inclusief lesmateriaal, ma-
terialen en ingrediënten voor de producten. Koffie, thee en andere 
drankjes kun je bij de bar kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk.

Workshop Lekkere kruiden
woensdag 29 december van 10.00 - 13.00 uur 

In deze workshop wordt verteld over gezonde en 
lekkere kruiden. Je gaat naar huis met drie lek-
kere kruidenproducten die je in de keuken kunt 
gebruiken. We werken alleen met natuurlijke, 
biologische ingrediënten. Kruiden die behandeld 
worden zijn onder andere de rozemarijn, tijm, 
munt en nog veel meer.
Je gaat naar huis met een leuk pakket, een bouquet garni, een 
kruidenzout en een lekkere olie of azijn. Daarnaast krijg je de 
informatie over de kruiden en de ingrediënten mee. 
Kosten van de workshop zijn 1 28,50 inclusief lesmateriaal, ma-
terialen en ingrediënten voor de producten. Koffie, thee en andere 
drankjes kun je bij de bar kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk.
Aanmelden via mail: miekie.timmers@gmail.com of via  
www.herborista.nl

‘Kook- en eetgroep’ in de Stadstuin Theresia
Wilt u ook weleens:
– niet over het eten hoeven nadenken;
– niet alleen eten;
– nieuwe mensen ontmoeten;
– nieuwe recept ideeën opdoen?
Geef u dan op voor de ‘Kook- en eetgroep’ voor dit najaar. Want wat 
is er leuker dan samen iets te doen of te eten met andere mensen.

Wat houdt de ‘Kook- en eetgroep’ in?
Met 4 personen gaan jullie om de drie weken samen koken en daar-
na gezellig dineren. Elk lid van de groep verzint één maal het menu 
en zorgt voor de boodschappen. De kosten hiervan komen voor 
rekening van de groepsleden en er wordt van tevoren een maximum 
bedrag afgesproken. Onze ervaring is dat 5 euro per persoon per 
avond voldoende kan zijn. Het eten wordt gezamenlijk bereid in de 
Stadstuin. Voor het gebruik van materialen, de keuken, het pavil-
joen en een kop koffie of thee, betaalt u 1 2,50 euro per persoon 
per avond aan Stadstuin Theresia.
De data voor de najaar ‘Kook- en eetgroep’ zijn op donderdag van 
17.30 - 21.00 uur, 14 okt., 4 en 25 nov. en 16 dec.

Aanmelding
Lijkt het u wat, geeft u zich dan vóór 1 oktober 2021 op voor de 
najaar ‘Kook- en eetgroep’ via het mailadres: info@stadstuinthe-
resia.nl of stop een briefje met onderstaande gegevens in de bus 
bij de Stadstuin Theresia (meld dat de informatie voor de najaar 
‘Kook- en eetgroep’ is).
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en of u
bepaalde allergieën hebt om rekening mee te houden.
Menutip: courgettesoep, tilapiafilet, gebakken aardappeltjes,  
broccoli, tomatensalade met geitenkaas en als toetje kwark met 
honing en walnoten. Deze formule smaakt duidelijk naar meer!  
Wie durft! Koken met en voor elkaar.

Ik geef de pen door 
Hoi, ik ben Niels Hermus en ik woon 
samen met Tanja en onze kinderen Nina, Fee en Loek op het hoekje 
van de Theresiastraat en het pleintje. We wonen in de oude woning 
van de koster van de Theresiakerk. Die goede man is in ons huis 
destijds een sigarenwinkeltje begonnen en dat is het tot in de 
jaren 80 geweest. Vaak krijgen wij bezoek van oude buurtgenoten 
die ons huis nog kennen omdat ze vroeger sigaren voor pa of ma 
mochten gaan halen.

Tegenwoordig verkoop ik sokken. Geen 
normale, maar sokken die de wereld een 
beetje mooier maken. Onze sokken zijn 
namelijk ontworpen door kunstenaars uit 
de daklozen community, en voor ieder 
paar dat wij verkopen, doneren we een 
paar sokken aan deze community. Dit 
doen we omdat er een groot tekort is aan 
sokken binnen de daklozen en armoede 
hulpverlening. Waarschijnlijk herken je dit 

wel. Je draagt je sokken af tot er gaten in zitten, en levert ze dus 
niet in bij de kleding inzameling.
We lanceren iedere maand een nieuwe sok van een nieuwe kunste-
naar uit een andere stad in het land. We zijn natuurlijk begonnen 
in Tilburg, op wereld daklozen dag (11 oktober 2020), samen met 
kunstenaars. De donaties van deze sokken hebben we gedaan aan 
SMO Traverse.
Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby en tegenwoordig 
hebben we daarom een echt kantoortje naast het Textielmuseum. 
Lekker in de buurt dus. Wanneer we de eerste 12 sokken gelanceerd 
hebben zullen we in het Textielmuseum op 10 oktober 2021 een 
expositie openen van alle kunstenaars, hun sokken en hun verha-
len. Alle Theresianen zijn natuurlijk welkom om deze expositie te 
komen bekijken. Enne….ze zijn te bewonderen en te koop op  
www.letsdogoods.com. Ik geef de pen door aan..... Yvette Stevens.

Lief en leed delen
In de vorige nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij het verlies van 
Jan Jansen, vaste bezoeker van onze Stadstuin. Namens Loes Jan-
sen en de (klein)kinderen hierbij een welgemeend bedankt voor de 
lieve troostende woorden, prachtige kaarten en bezoekjes, bloemen 
vanuit de buurt. “Uw warme belangstelling betekent een grote 
steun voor ons en laat zien hoe geliefd Jan was!” aldus Loes. 

Burendag
25 september “de schônste wijk van Tilburg”

Wil jij je inzetten voor “de schônste wijk van Tilburg” op zater-
dag 25 september tussen 9.30 en 12.00 uur? Meld je dan aan via 
info@wijktheresia.nl. Het is ook leuk om even bij te kletsen met 
de buren en buurtbewoners te leren kennen. Wil je nu al wekelijks 
meehelpen met de wijk schoon te houden dan kun je je aanmelden 
bij jose.smetsers@home.nl. Samen gaan we voor schoon!

Hardlopen vanuit de Stadstuin
Wil je graag hardlopen in een groep? Dan is de hardloopgroep van 
de Stadstuin iets voor jou. Iedere zaterdagochtend om half 10 star-
ten we vanuit de stadstuin. Een gevarieerde training met onderde-
len als loopscholing, intervaltraining, duurtraining en plezier. De 
training duurt ruim een uur. En na afloop een kop koffie/thee en 
gezellige praat bij de stadstuin.
Ons motto is “Loop in een leuk tempo en geniet!” Mocht je het en 
keer willen ervaren dan ben je op zaterdagochtend om half 10 van 
harte welkom. Heb je vragen neem dan gerust contact op met  
Pieter Johanns. Stuur een mailtje met je vraag naar  
pieter.johanns@gmail.com

Tuinberichten 
Column Patrick  

Vakantie in de buurt
Met veel plezier kan ik in de herfst terugdenken 
aan die lome, warme zomerse dagen, waarop 
weinig gebeurde. Aan die zinderende warmte die 
je ziet opstijgen van de stoeptegels, het trage 
voortbewegen van mensen in de straat, het spe-
len met water door de kinderen. Dromerig weer. 
Vooral ook omdat iets doen, moeilijk lukt. De straten 
zijn vaak ook leger, met stille huizen van de mensen die op vakantie 
zijn. Een rustige stad, behalve op de kermis. Buren die terugkomen 
met verhalen en zelf eerst druk met afronden van werk en dan zo 
snel mogelijk op vakantie. Op reis nieuwe plekken ontdekken. Ander 
eten, mooie natuur, nieuwe steden. Een periode waarin je met elkaar 
nieuwe ervaringen opdoet en hopelijk – zoals in ons gezin – het 
samen goed hebt op een andere plek.
 
En als je dan terug komt, het ook echt voelt als thuis. Het bordje 
Tilburg passeren, je buurt binnenrijden en ten slotte je eigen straat. 
Thuis. Ik denk dan altijd aan een versregel van Herman de Coninck: 
“Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had.”.
We zitten eigenlijk nog midden in die tijd al verzuchtten we thuis 
met een glimlach al enkele keren: “Het is mooi weer voor de herfst!”. 
De zomer is gelukkig nog niet voorbij, maar we pakken de draad 
weer steeds meer op. Ook in de Stadstuin. Daar verheugen we ons 
nog op mooie zomerse dagen (mooi weer met de barbecue!) en 
natuurlijk aansluitend een prachtige nazomer. Met mooie ontmoetin-
gen. Fysiek misschien nog op anderhalve meter, maar verder dichtbij. 
Geen warme zomer? Dan maar een warme herfst.

Vrijwilliger in het zonnetje 
Henk Dielen, ook wel DE SNOR, is bijna dage-
lijks in of rond de Stadstuin te vinden. Een 
trouwe vrijwilliger, met veel ideeën maar die 
ook de handen uit de mouwen steekt. Sinds 
kort neemt Henk deel aan Jeu de boules op 
donderdagmiddag in de Stadstuin. De baan 
blijkt hobbelig, hij gaat daar een degelijke 
oplossing voor zoeken, die niet te duur is. 
Achter de grote snor zit een creatieve geest. 
Hij heeft een heleboel spellen zelf gemaakt, 

inclusief handleiding, alles erop en eraan. 
Of het nou balgooien, ringwerpen, visspel betreft, teveel om op 
te noemen. Vol enthousiasme legt hij de deelnemers uit wat de 
bedoeling is en hoe de puntentelling verloopt.
Hij stoort zich eraan dat de bezoekers van de sneltest per vergis-
sing bij de Stadstuin binnen lopen. Hij bespreekt dit met Ben en 
gaat vervolgens verwijzers maken en ophangen ter verduidelijking.  
Zo maakte hij ook een verwijzer naar de parkeerautomaat voor 
onze bezoekers. En een varkentje waar bezoekers hun donatie goed 
in kwijt kunnen. Zijn betrokkenheid is groot en Ben zegt af en toe 
dat hij wat rustiger aan mag doen, met het oog op de gezondheid. 
Henk, je inzet wordt zeer gewaardeerd. Veel dank! 



Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    SEPT.   OKT.   NOV.   DEC.  2021
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 zowel binnen als buiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. 
Pinnen niet mogelijk, dus graag contant geld meenemen.

Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden    Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
1ste Maandag 19.15-21.15 u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!  06 41 85 72 32    1 2,50 incl. 
6 sept, 4 okt, 1 nov, 3 dec. Miek van Asten  www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier  1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u VRIJE INLOOP  info@stadstuintheresia.nl        Gratis
             
Alle dinsdagen    VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
19.30-22.00 u  Jo          1 koffie of thee

3de dinsdag van de maand  ONTMOETINGEN   Op uitnodiging     1 5,00
12.30-16.00 u  Ben en Maria

1ste woensdag van de maand PLAKPLAATS  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
19.00 -22.00 u  Collages RoNalt en Dorith       1 koffie of thee 
 
Donderdag 13.30-16.00 u  JEU DE BOULES  vrije inloop     1 2,50 incl.
  Frank         1 koffie of thee

Donderdag 17.30-21.00 u KOOK- en EETGROEP najaar info@stadstuintheresia.nl     1 2,50 incl. 
14 okt, 4 en 25 nov, 16 dec Arda         1 koffie of thee
            Inkopen eigen rekening
Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN    info@stadstuintheresia.nl     1 2,50 incl.
  Ben         1 koffie of thee 

Vrijdag 14-16 u  INLOOP Tuin alle leeftijden! Spelletjes aanwezig     Gratis, svp drankjes 
3 en 10 sept.  Arda         bij de bar kopen,  
            ranja gratis!!!
        
Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN   Pieter/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com    1 7,50 per maand
  Pieter

Zondag 10.30-12.30 u BREIEN    Lena Janbroers tel. 06 51 12 69 63    1 2,50 incl.
            1 koffie of thee
Zondag 12.30-16.00 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 4,00 lunch

Maandag 20.00-21.00 u YOGAles buiten op het gras kynd-z@outlook.com    1 12,50 per les,   
6, 13 sept.  Zaina   www.kyndz.nl     proefles 1 7,50

WORKSHOPS KRUIDEN
Woensdag 27 okt. 10.00-13.00 u HUIDVERZORGING MET KRUIDEN      1 €28,50 excl. 
            koffie en thee
Woensdag 29 dec. 10.00-13.00 u LEKKERE KRUIDEN  miekie.timmers@gmail.com    1 €28,50 excl.
            koffie en thee 

KUNSTWANDELING Maak het mee in Theresia Dorith van der Lee 06 20 32 50 30   Gratis, gesponsord door
13 en 14 november Dorith en Marika        Stadstuin en Wijkraad

KINDERACTIVITEITEN  We hopen op een Sint(zaterdag)middag, welke hoor je nog in de volgende nieuwsbrief

hPP hETPAVILJOEN PODIUM    
Woensdag 22 september LEZING over Augustinus info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.  
  dr. van der Schaaf ism Jan de Man      1 koffie of thee  
    
Woensdag 20 okt, 24 nov, 22 dec. staan gepland over het thema VERTROUWEN. Meer informatie? stuur ons een mail.
  
hPP FILOSOFISCH CAFÉ             
Woensdag 13 okt, 10 nov, 8 dec  THEMA Stoïcijnse wijsheid  vorstenbosch@planet.nl      1 5,00 per avond
   Dr. Jan Vorstenbosch 

ELDERS IN DE WIJK  zie ook artikel over de Geheugenwinkel voor meer data 
Iedere donderdag 9.30-10.30 u GEHEUGENFITNESS  (013) 549 26 06 of geheugenwinkel@dewever.nl
Zaterdag 25 sept 9.30-12.00 u BURENDAG/OPRUIMACTIE THERESIA   info@wijktheresia.nl

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: 28 oktober 2021. 
De volgende Nieuwsbrief komt medio
november 2021 uit.
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.  
De zaak bestaat al ruim 
15 jaar en wordt gerund 
door de heer Evirgen 
en zijn team. Ze zijn 
altijd heel vriendelijk en 
gastvrij. 
De heerlijke pizza’s en 
verfijnde schotels kunnen, 
uiteraard met in acht-
neming van de door Didim 
toegepaste Corona regels, 
in het restaurant gegeten 
worden maar online 
bestellen&betalen.
Bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,- gratis!.... en afhalen 
kan natuurlijk ook.  
De openingstijden zijn:
Maandag, woensdag en zondag van 15.00-22.00 uur.
Donderdag, vrijdag en zaterdag van 15.00 u tot middernacht.
Op dinsdag gesloten. Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Tel. (013) 545 45 80 / 536 76 83

Pizzeria-Shoarma DIDIM Kapsalon
Harries Hairline                                                                                               
Het kappersvak zit ze 
in het bloed. In deze 
wijk die voor hun zo 
bekend en voor vele 
klanten vertrouwd is. 
Het was afgelopen 
najaar heel spannend 
voor Karin en Harrie. 
Al 25 jaar runnen ze hun zaak aan de Veldhovenring met 
veel aandacht en oog voor de klant. In november hebben 
ze hun jubileum helaas niet kunnen vieren. Ze zaten 
gedwongen thuis en dat baarde ze veel zorgen. 

Harries Hairline, al 25 jaar een begrip in de buurt.  
Ze verwelkomen je heel graag! Op een persoonlijke manier 
geven zij invulling aan hun vak, samen met hun team. 
Of het nou nieuwe mode of retro is, de wens van de klant 
is leidend.  

Voor alle info over Harries Hairline: www.harrieshairline.nl 
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!                         

Veldhovenring 164, 5041 BE, Tilburg

Voel je welkom nu we weer open zijn!  
De vorige nieuwsbrief, van afgelopen juli, stond in het teken van 
meer openheid. Er mochten weer activiteiten opgestart wor-
den, voorzichtig, maar wel van ganser harte! We zijn zelfs open 
gebleven tijdens de hele vakantieperiode! Met dank aan Ben, onze 
beheerder en diverse trouwe vrijwilligers.
De tuin wordt geweldig bijgehouden en verzorgd door de tuin-
groep. De bedoeling is dat meer buurtbewoners zich vrij voelen om 
in de tuin te vertoeven en te relaxen. We hebben hier al een start 

mee gemaakt door op  
2 vrijdagmiddagen in juli een 
High Pic Nic te organiseren.   
Er waren spelletjes, en 
tropische (non alcoholische) 
drankjes en ieder had een 
hapje of snack meegenomen. 
Het was een gezellige sfeer, 
lekker bijkletsen, oma Thea 
was heel actief met de 5 

kleinkinderen aan de slag en zo links en rechts sloten wat mensen 
aan of kwamen even een drankje doen. Lonneke landde met 4 
kinderen op een mooi picknick kleed en nam actief, zelfs fanatiek 
deel aan de spelletjes. We hebben een start gemaakt die naar meer 
smaakt. 
Aangezien we als Stadstuin door en voor de buurt willen zijn, is 
ieder van harte uitgenodigd om ook de sfeer te komen proeven 
en vooral ook samen te maken. De Stadstuin buiten is sowieso 
toegankelijk, dus ook de vrijdagmiddag. Op 3 en 10 september 
van 14-16u zorgen we dat de bar open is en er spelletjes zijn. 
Bij slecht weer gaat t niet door. Laat ons weten als je een andere 
(vrij)dag iets wilt organiseren, wij kunnen dan samen bekijken wat 
mogelijk is. We hebben veel spelletjes! Zegt het voort! Verder zie 
de activiteitenagenda, er is genoeg te doen, loop eens binnen.

Rikken?
We kunnen nog versterking gebrui-
ken op de dinsdagavond. Schroom 
niet om een keer binnen te lopen 
of contact op te nemen. Het is 
heeeeel gezellig!  
info@stadstuintheresia.nl 

Met de Franse slag….of worp 
in de Stadstuin elke donderdagmiddag 

Steeds meer mensen weten de weg 
te vinden naar de Jeu de boules-
baan. Het was aanvankelijk een
beetje wennen, ook omdat we 
tijdens de vakantieperiode gewoon 
open zijn gebleven. Frank, de gast-
heer, is enthousiast en nodigt ieder 
die daar zin in heeft uit om mee te 

komen doen of de gezellige sfeer te komen proeven. Er is nog 
plek. Het is recreatief, dus beginners en gevorderden zijn allemaal 
welkom. 

 “Koken door en voor Theresia”
Zien we jou ook op onze “nazomerse” BBQ in Stads-

tuin Theresia op zaterdag 11 september?
* Inloop vanaf 16:00 uur, BBQ tot +/- 19:30 uur                                                                                                      
* Kosten 1 8,00 p.p. 
 Kinderen tot 12 jaar 1 5,00 p.p.        
* Aanmelden BBQ tot woensdag 8 september.                  
* Met vermelding van naam, adres, aantal   
volw./ kind en telnr. via: info@stads  
tuintheresia.nl of een briefje “in de bus”.
We hanteren een maximum aantal bezoekers.
We presenteren:
Vegetarische- en vlees/vis gerechten, bijgerech-
ten en salades, nagerecht, lekkers én spelletjes 
voor kinderen, géén “kant en klaar”, 1e drankje 
gratis, Ranja gratis….
Heb je zin om mee te organiseren en/of de bbq voor te bereiden? 
Meld je z.s.m. aan via info@stadstuintheresia.nl
Theresiastraat 15A…kom gezellig BBQBUURTEN !! We hopen op 
mooi weer, bij slecht weer gaat de BBQ (helaas) niet door. 

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

SEPTEMBER 2021

Maak het mee in Theresia!
Tweede Kunstwandeling Theresia, 13 en 14 november !!

Beste wijkbewoners van Theresia;
Weet u nog, afgelopen winter, midden in de 
lockdown, ineens kwam u op straat beken-
den en andere wandelaars tegen in de wijk. 
Gezellig kletsen en naar kunst kijken achter 
ramen. De eerste Kunstwandeling Theresia 
was geboren. Na deze zeer geslaagde eerste 
editie volgt er nu een tweede.
Stadstuin Theresia is samen met Marika 
Taborsky en Dorith van der Lee achter de 

schermen al  begonnen met de voorbereidingen.
We gaan weer een route uitstippelen, flyeren om buurtbewoners 
te vragen hun ramen beschikbaar te stellen en kunstenaars zoeken 
die hun werk tentoon willen stellen.
Samen met Marjo Dirks, De Bakfietsjuf, willen we de route uitbrei-
den naar de omliggende basisscholen en zorginstellingen. Noteert 
u alvast het weekend van 13 en 14 november in uw agenda.
Als u zich meteen met uw raam wilt aanmelden, als kunstenaar uw 
werk wilt laten zien of leuke aanvullende ideeën heeft, neem dan 
contact op via info@stadstuintheresia.nl of  
telefonisch met Dorith van der Lee 06 20 32 50 30.
 
Hartelijke groeten,
Dorith van der Lee & Marika Taborsky, Maak het mee in Theresia.

Verzoek vanuit de tuingroep:
Hebt u vaste planten over? Wij zijn er blij mee! U kunt ze afgeven 
bij de Stadstuin. Als dat niet lukt zijn de tuingroepleden graag 
bereid om ze bij u op te halen. U kunt een mail sturen naar  
info@stadstuintheresia.nl of stop een briefje in de bus. We horen 
graag van u.



Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    SEPT.   OKT.   NOV.   DEC.  2021
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 zowel binnen als buiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. 
Pinnen niet mogelijk, dus graag contant geld meenemen.

Wanneer   Wat   Contactgegevens, aanmelden    Kosten

VASTE ACTIVITEITEN
1ste Maandag 19.15-21.15 u SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij!  06 41 85 72 32    1 2,50 incl. 
6 sept, 4 okt, 1 nov, 3 dec. Miek van Asten  www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier  1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u VRIJE INLOOP  info@stadstuintheresia.nl        Gratis
             
Alle dinsdagen    VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
19.30-22.00 u  Jo          1 koffie of thee

3de dinsdag van de maand  ONTMOETINGEN   Op uitnodiging     1 5,00
12.30-16.00 u  Ben en Maria

1ste woensdag van de maand PLAKPLAATS  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
19.00 -22.00 u  Collages RoNalt en Dorith       1 koffie of thee 
 
Donderdag 13.30-16.00 u  JEU DE BOULES  vrije inloop     1 2,50 incl.
  Frank         1 koffie of thee

Donderdag 17.30-21.00 u KOOK- en EETGROEP najaar info@stadstuintheresia.nl     1 2,50 incl. 
14 okt, 4 en 25 nov, 16 dec Arda         1 koffie of thee
            Inkopen eigen rekening
Vrijdag 10.30-12.30 u SJOELEN    info@stadstuintheresia.nl     1 2,50 incl.
  Ben         1 koffie of thee 

Vrijdag 14-16 u  INLOOP Tuin alle leeftijden! Spelletjes aanwezig     Gratis, svp drankjes 
3 en 10 sept.  Arda         bij de bar kopen,  
            ranja gratis!!!
        
Zaterdag 9.30-11.30 u HARDLOPEN   Pieter/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com    1 7,50 per maand
  Pieter

Zondag 10.30-12.30 u BREIEN    Lena Janbroers tel. 06 51 12 69 63    1 2,50 incl.
            1 koffie of thee
Zondag 12.30-16.00 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 4,00 lunch

Maandag 20.00-21.00 u YOGAles buiten op het gras kynd-z@outlook.com    1 12,50 per les,   
6, 13 sept.  Zaina   www.kyndz.nl     proefles 1 7,50

WORKSHOPS KRUIDEN
Woensdag 27 okt. 10.00-13.00 u HUIDVERZORGING MET KRUIDEN      1 €28,50 excl. 
            koffie en thee
Woensdag 29 dec. 10.00-13.00 u LEKKERE KRUIDEN  miekie.timmers@gmail.com    1 €28,50 excl.
            koffie en thee 

KUNSTWANDELING Maak het mee in Theresia Dorith van der Lee 06 20 32 50 30   Gratis, gesponsord door
13 en 14 november Dorith en Marika        Stadstuin en Wijkraad

KINDERACTIVITEITEN  We hopen op een Sint(zaterdag)middag, welke hoor je nog in de volgende nieuwsbrief

hPP hETPAVILJOEN PODIUM    
Woensdag 22 september LEZING over Augustinus info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.  
  dr. van der Schaaf ism Jan de Man      1 koffie of thee  
    
Woensdag 20 okt, 24 nov, 22 dec. staan gepland over het thema VERTROUWEN. Meer informatie? stuur ons een mail.
  
hPP FILOSOFISCH CAFÉ             
Woensdag 13 okt, 10 nov, 8 dec  THEMA Stoïcijnse wijsheid  vorstenbosch@planet.nl      1 5,00 per avond
   Dr. Jan Vorstenbosch 

ELDERS IN DE WIJK  zie ook artikel over de Geheugenwinkel voor meer data 
Iedere donderdag 9.30-10.30 u GEHEUGENFITNESS  (013) 549 26 06 of geheugenwinkel@dewever.nl
Zaterdag 25 sept 9.30-12.00 u BURENDAG/OPRUIMACTIE THERESIA   info@wijktheresia.nl

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: 28 oktober 2021. 
De volgende Nieuwsbrief komt medio
november 2021 uit.
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.  
De zaak bestaat al ruim 
15 jaar en wordt gerund 
door de heer Evirgen 
en zijn team. Ze zijn 
altijd heel vriendelijk en 
gastvrij. 
De heerlijke pizza’s en 
verfijnde schotels kunnen, 
uiteraard met in acht-
neming van de door Didim 
toegepaste Corona regels, 
in het restaurant gegeten 
worden maar online 
bestellen&betalen.
Bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,- gratis!.... en afhalen 
kan natuurlijk ook.  
De openingstijden zijn:
Maandag, woensdag en zondag van 15.00-22.00 uur.
Donderdag, vrijdag en zaterdag van 15.00 u tot middernacht.
Op dinsdag gesloten. Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Tel. (013) 545 45 80 / 536 76 83

Pizzeria-Shoarma DIDIM Kapsalon
Harries Hairline                                                                                               
Het kappersvak zit ze 
in het bloed. In deze 
wijk die voor hun zo 
bekend en voor vele 
klanten vertrouwd is. 
Het was afgelopen 
najaar heel spannend 
voor Karin en Harrie. 
Al 25 jaar runnen ze hun zaak aan de Veldhovenring met 
veel aandacht en oog voor de klant. In november hebben 
ze hun jubileum helaas niet kunnen vieren. Ze zaten 
gedwongen thuis en dat baarde ze veel zorgen. 

Harries Hairline, al 25 jaar een begrip in de buurt.  
Ze verwelkomen je heel graag! Op een persoonlijke manier 
geven zij invulling aan hun vak, samen met hun team. 
Of het nou nieuwe mode of retro is, de wens van de klant 
is leidend.  

Voor alle info over Harries Hairline: www.harrieshairline.nl 
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!                         

Veldhovenring 164, 5041 BE, Tilburg

Voel je welkom nu we weer open zijn!  
De vorige nieuwsbrief, van afgelopen juli, stond in het teken van 
meer openheid. Er mochten weer activiteiten opgestart wor-
den, voorzichtig, maar wel van ganser harte! We zijn zelfs open 
gebleven tijdens de hele vakantieperiode! Met dank aan Ben, onze 
beheerder en diverse trouwe vrijwilligers.
De tuin wordt geweldig bijgehouden en verzorgd door de tuin-
groep. De bedoeling is dat meer buurtbewoners zich vrij voelen om 
in de tuin te vertoeven en te relaxen. We hebben hier al een start 

mee gemaakt door op  
2 vrijdagmiddagen in juli een 
High Pic Nic te organiseren.   
Er waren spelletjes, en 
tropische (non alcoholische) 
drankjes en ieder had een 
hapje of snack meegenomen. 
Het was een gezellige sfeer, 
lekker bijkletsen, oma Thea 
was heel actief met de 5 

kleinkinderen aan de slag en zo links en rechts sloten wat mensen 
aan of kwamen even een drankje doen. Lonneke landde met 4 
kinderen op een mooi picknick kleed en nam actief, zelfs fanatiek 
deel aan de spelletjes. We hebben een start gemaakt die naar meer 
smaakt. 
Aangezien we als Stadstuin door en voor de buurt willen zijn, is 
ieder van harte uitgenodigd om ook de sfeer te komen proeven 
en vooral ook samen te maken. De Stadstuin buiten is sowieso 
toegankelijk, dus ook de vrijdagmiddag. Op 3 en 10 september 
van 14-16u zorgen we dat de bar open is en er spelletjes zijn. 
Bij slecht weer gaat t niet door. Laat ons weten als je een andere 
(vrij)dag iets wilt organiseren, wij kunnen dan samen bekijken wat 
mogelijk is. We hebben veel spelletjes! Zegt het voort! Verder zie 
de activiteitenagenda, er is genoeg te doen, loop eens binnen.

Rikken?
We kunnen nog versterking gebrui-
ken op de dinsdagavond. Schroom 
niet om een keer binnen te lopen 
of contact op te nemen. Het is 
heeeeel gezellig!  
info@stadstuintheresia.nl 

Met de Franse slag….of worp 
in de Stadstuin elke donderdagmiddag 

Steeds meer mensen weten de weg 
te vinden naar de Jeu de boules-
baan. Het was aanvankelijk een
beetje wennen, ook omdat we 
tijdens de vakantieperiode gewoon 
open zijn gebleven. Frank, de gast-
heer, is enthousiast en nodigt ieder 
die daar zin in heeft uit om mee te 

komen doen of de gezellige sfeer te komen proeven. Er is nog 
plek. Het is recreatief, dus beginners en gevorderden zijn allemaal 
welkom. 

 “Koken door en voor Theresia”
Zien we jou ook op onze “nazomerse” BBQ in Stads-

tuin Theresia op zaterdag 11 september?
* Inloop vanaf 16:00 uur, BBQ tot +/- 19:30 uur                                                                                                      
* Kosten 1 8,00 p.p. 
 Kinderen tot 12 jaar 1 5,00 p.p.        
* Aanmelden BBQ tot woensdag 8 september.                  
* Met vermelding van naam, adres, aantal   
volw./ kind en telnr. via: info@stads  
tuintheresia.nl of een briefje “in de bus”.
We hanteren een maximum aantal bezoekers.
We presenteren:
Vegetarische- en vlees/vis gerechten, bijgerech-
ten en salades, nagerecht, lekkers én spelletjes 
voor kinderen, géén “kant en klaar”, 1e drankje 
gratis, Ranja gratis….
Heb je zin om mee te organiseren en/of de bbq voor te bereiden? 
Meld je z.s.m. aan via info@stadstuintheresia.nl
Theresiastraat 15A…kom gezellig BBQBUURTEN !! We hopen op 
mooi weer, bij slecht weer gaat de BBQ (helaas) niet door. 

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

SEPTEMBER 2021

Maak het mee in Theresia!
Tweede Kunstwandeling Theresia, 13 en 14 november !!

Beste wijkbewoners van Theresia;
Weet u nog, afgelopen winter, midden in de 
lockdown, ineens kwam u op straat beken-
den en andere wandelaars tegen in de wijk. 
Gezellig kletsen en naar kunst kijken achter 
ramen. De eerste Kunstwandeling Theresia 
was geboren. Na deze zeer geslaagde eerste 
editie volgt er nu een tweede.
Stadstuin Theresia is samen met Marika 
Taborsky en Dorith van der Lee achter de 

schermen al  begonnen met de voorbereidingen.
We gaan weer een route uitstippelen, flyeren om buurtbewoners 
te vragen hun ramen beschikbaar te stellen en kunstenaars zoeken 
die hun werk tentoon willen stellen.
Samen met Marjo Dirks, De Bakfietsjuf, willen we de route uitbrei-
den naar de omliggende basisscholen en zorginstellingen. Noteert 
u alvast het weekend van 13 en 14 november in uw agenda.
Als u zich meteen met uw raam wilt aanmelden, als kunstenaar uw 
werk wilt laten zien of leuke aanvullende ideeën heeft, neem dan 
contact op via info@stadstuintheresia.nl of  
telefonisch met Dorith van der Lee 06 20 32 50 30.
 
Hartelijke groeten,
Dorith van der Lee & Marika Taborsky, Maak het mee in Theresia.

Verzoek vanuit de tuingroep:
Hebt u vaste planten over? Wij zijn er blij mee! U kunt ze afgeven 
bij de Stadstuin. Als dat niet lukt zijn de tuingroepleden graag 
bereid om ze bij u op te halen. U kunt een mail sturen naar  
info@stadstuintheresia.nl of stop een briefje in de bus. We horen 
graag van u.




