Wat is er te doen in Stadstuin Theresia NOV. DEC. 2021 JAN. 2022
De basisregels om het coronavirus onder controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van Stadstuin Theresia. Om voldoende afstand in acht te
nemen is er voor activiteiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. Pinnen niet mogelijk,
dus graagcontant geld meenemen.

LET OP, de avondactiviteiten t/m de eerste week van dec. vervallen, daarna onder voorbehoud (ovb). Contactpersoon informeert.
Wanneer 		

Wat			

Contactgegevens, aanmelden		

Kosten

VASTE ACTIVITEITEN

1ste Maandag 19.15-21.15 u
SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij! 06 41 85 72 32				
6 dec, 3 jan, 7 febr 2022 (ovb) Miek van Asten		
www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier		

1 2,50 incl.
1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u
VRIJE INLOOP 		
		
Koffietje, bijkletsen, spelletjes, alles mag, niks moet				
Gratis			
										
Dinsdagen 19.30-22.00 u (ovb) VRIJ RIKKEN		
info@stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.
		
Jo										1 koffie of thee
Dinsdag 14.00-15.00 u
		

WANDELEN			
Yvonne van Berkel

06 10 34 41 82					Deelname gratis

3de dinsdag van de maand
12.30-16.00 u		

ONTMOETINGEN
Ben en Maria

Op uitnodiging					1 5,00

1ste woensdag van de maand
19.00-22.00 u (ovb)

PLAKPLAATS		 info@stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.
Collages RoNalt en Dorith							
1 koffie of thee

Donderdag 9.00-11.00 u
		

WANDELEN			
Yvonne van Berkel

Donderdag 13.30-16.00 u
		

JEU DE BOULES		
vrije inloop					1 2,50 incl.
Frank									1 koffie of thee

Donderdag 17.00-18.00 u

Afhaalpunt bestelling Goei Eete			

06 10 34 41 82					Deelname gratis

Pizzeria-Shoarma DIDIM
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 achtneming van de door Didim
toegepaste Corona regels,
in het restaurant gegeten
worden maar online
bestellen&betalen.
Bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,00 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 uur tot middernacht.
Op dinsdag gesloten. Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Tel. (013) 545 45 80 / 536 76 83

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 2020
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

Vrijdag 10.30-12.30 u
SJOELEN 			info@stadstuintheresia.nl 			 1 2,50 incl.
		
Ben									1 koffie of thee
							
Zaterdag 9.30-11.30 u
HARDLOPEN 		
Pieter/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com
1 7,50 per maand
		 Pieter
roosmarie.seijsener@gmail.com 			
06 12 41 73 66 			
€

1 25,00 voor 7 weken

SOEP EN PUDDING		lenajanbroers@hotmail.com				1 4,00 lunch

hPP hETPAVILJOEN PODIUM

aanvang 19.30 u
paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl
Woensdag 24 november (geannuleerd) Lezing over Peerke Donders www.stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.		
		 Vertrouwen in elkaar Abt Denis Hendrickx (wordt verzet)				
1 koffie of thee		
Woensdag 15 december (ovb)
Vertrouwen in onze rechtsstraat en de ondermijning hiervan door de georganiseerde criminaliteit.
		

Prof. Cyrille Fijnaut

		
hPP FILOSOFISCH CAFÉ 												

Woensdag 8 december (ovb)
		

TWEEDE KERSTDAG
Zondag 26 december

THEMA Stoïcijnse wijsheid vorstenbosch@planet.nl 				
Dr. Jan Vorstenbosch

1 5,00 per avond

Kerstdiner, gaat door bij voldoende interesse, info@stadstuintheresia.nl, prijs volgt.

WORKSHOPS KRUIDEN 											

Woensdag 29 dec. 10.00-13.00 u LEKKERE KRUIDEN		miekie.timmers@gmail.com				1 €28,50 excl.
		
Miekie Timmers		www.herborista.nl					koffie en thee

ELDERS IN DE WIJK

Zondag 19 december
Vanaf januari op dinsdagen
Iedere donderdag 9.30-10.30 u

ChristmasTrees, kerstborrel op het Theresiaplein, onder voorbehoud. Nader bericht volgt.
GEHEUGENKOOR		
Heidi van Tuel 06 832 98 637
GEHEUGENFITNESS		
(013) 549 26 06 of geheugenwinkel@dewever.nl

We weten elkaar steeds beter te vinden!
In september zijn we voorzichtig weer activiteiten op gaan
starten. In de ontmoeting zijn weer nieuwe initiatieven ontstaan,
wandelclub, leesclub, afhaalpunt Goei eete, kook- en eetgroep. Er
hebben zich namelijk spontaan 4 nieuwe vrijwilligers gemeld, die
ieder hun eigen energie en talenten meebrengen. Hoe bruisend is
dat! We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die beheerderstaken kunnen doen. We kunnen ALTIJD vrijwilligers gebruiken
en bouwen samen aan een team. Als vrijwilligerscoördinator is
Marjo graag bereid om met je mee te denken.
De RIVM richtlijnen zijn helaas aangescherpt
en de avondactiviteiten in de Stadstuin vervallen de komende weken. Het is niet anders.
We hopen half dec. weer meer mogelijkheden
te hebben. Overdag en voor 20.00 uur is
er nog wel genoeg mogelijk. De algemene
basisregels blijven gelden, dus handen wassen, blijf thuis bij
ziekteverschijnselen of in afwachting van een testuitslag. Houd 1,5
mtr afstand en draag mondkapje bij verplaatsing. Bij evenementen
vindt er een QR check plaats. Als je het precies wilt weten zie onze
website. Graag tot ziens!

KONTENTE MINSE
Zelf hebben we nót nergens unne hekel aon
Ok nie as we vruug op móete staon
We zen allebei toch vaan ut vruuge tiepe
Dus ok dan ziede os nie miepe

BREIEN
		Lena Janbroers 					1 2,50 incl.
Zondag 10.30-12.30 u
						06 51 12 69 63					1 koffie of thee
Zondag 12.30-16.00 u

November 2021

EEN KADOOTJE OM SAMEN IETS TE MAKEN
‘Maak het mee in Theresia’
In juli hebben Liesbeth en ik, Miek, een taalcursus kado gekregen.
Een moeilijk dialect voor wie zijn oorsprong niet in het Tilburgse
heeft. Ons studieboek was het boek “Harrie den Haon van den
Haajkaantsebaon” van Erik van Os en Marieke Coenen. Een aanrader
voor elke inburgeraar. Tot onze schande bleken we bij aanvang van
de cursus ieder maar drie woorden te kunnen ophoesten. Wij zijn
beslist door deze minicursus wijzer geworden wat de Tilburgse taal
betreft. Hieronder kunnen jullie ons gezamenlijk gedicht lezen. Het
schrijven hiervan gaf ons veel plezier. Waarvoor dank en hulde aan
de initiatiefneemster, Eline,Dorith en Marika.

KOOK- en EETGROEP vegetarisch info@stadstuintheresia.nl
€		
1 2,50 incl.
Donderdag 17.30-21.00 u
27 jan, 17 febr,		
Arda 									
1 koffie of thee
10 mrt en 31 mrt 2022											Inkopen eigen rekening

Zaterdag 8 januari - 7 weken
HARDLOPEN Beginnersgroep
						

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

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: 6 januari 2022.
De volgende Nieuwsbrief komt eind
januari 2022 uit.
Hou de website goed in de gaten!
Daar vind je de meest actuele informatie.

En ás we den Harrie uns zien goan
Hebbe we ok daor ginne hekel aon
We láchen vroluk in zun gezicht …
En jij las ondertussen ons urste StádsmeeHaajkaants gedicht.
Liesbeth Gommers en Miek van Asten-Gallé

Sintmiddag 27 november

Stadstuin Theresia op
zaterdagmiddag

Kerst 2021
Op zondagmiddag 26 december willen we graag
onze deuren openen voor mensen die het gezellig vinden om samen te zijn met de Kerst. Ton
Hendriks heeft aangeboden om een kerstdiner te bereiden Hij heeft
wel hulp nodig om deze middag tot een succes te maken. Wie kan
en vindt het leuk om te helpen? We horen het graag!
info@stadstuintheresia.nl

Een nieuwe leesclub in Stadstuin Theresia!
Zoveel boeken zo weinig tijd. Omdat er altijd een nog
niet gelezen boek is en je er soms niet over uitgepraat
raakt. Omdat het leuk is om het plezier van lezen te
delen met anderen. Omdat het spannend is om te horen wat een ander van het boek vindt. Omdat er nooit
genoeg zijn, start ook in de Stadstuin een eigen
leesclub. De bibliotheek stelt speciaal voor leesclubs
boeken beschikbaar zodat we, zonder hoge kosten
(1 3,00 per boek), allemaal gelijktijdig hetzelfde
boek kunnen lezen. Iedere laatste vrijdag van de
maand komen we bij elkaar in de Stadstuin. Uiteraard met koffie,
thee of een ander drankje. Het tijdstip bepalen we samen. Heb je
belangstelling meld je dan aan via mail: info@stadstuintheresia.nl

In Stadstuin Theresia

Nieuwe Kook- en Eetgroep

in 2022 ook VEGETARISCHE versie!
We zijn inmiddels gestart met de tweede kook- en eetgroep en
de deelnemers hebben er weer plezier in. Met vier mensen samen
het eten voorbereiden en daarna samen lekker dineren. Iedere
deelnemer verzint één maal het menu en verzorgt de boodschappen
(maximaal € 20,00 per avond en deze kosten zijn voor rekening
van de deelnemers). Voor het gebruik van ruimten en faciliteiten
in de Stadstuin betaald iedere deelnemer € 2,50 per avond (incl.
een kop koffie of thee).
Begin 2022 willen we een vegetarische kook- en eetgroep starten.
Er is al een echtpaar aangemeld dus we zoeken nog 2 deelnemers.
De data zijn op de volgende donderdagen van 17.30–21.00 uur:
27 januari, 17 februari, 10 maart en 31 maart 2022.
Hebt u interesse in deelname, meld u aan via info@stadstuintheresia.nl vóór 1 januari 2022 of stop een briefje in de bus bij de
Stadstuin Theresia. Vermeld: aanmelding
‘vegetarische kook- en eetgroep’, uw naam,
adres, telefoonnummer en mailadres en geef
aan of u allergieën heeft waar rekening mee
moet worden gehouden.

Elke zondag van 11.00-16.00 uur in de Stadstuin

Breien, soep en pudding

Hoe gezellig is dat? Elke zondagochtend komen ervaren handwerksters of breisters naar Lena en Henk in de Stadstuin. Ieder neemt
een eigen werk mee, er worden ervaringen en patronen uitgewisseld. Het plezier om samen dingen te doen, in dit geval breien of
ander handwerk geeft verbinding. Zijn ze uitgebreid of gehandwerkt dan gaan ze samen lunchen. Na afloop worden nog spelletjes
gedaan tot 16.00 uur voor degene die daar zin in heeft. Wat zorgt
dat zij trouw elke week komen? Ze nemen samen de week door en
genieten van het gezelschap, luisterend oor van Lena en elkaar en
de lekkernijen die Henk voor ze klaar maakt. Deze dag had Henk
een geweldige perentaart gemaakt. Ook zin? Of wil je graag advies
van ervaren breisters? Meld je aan bij Lena, en kom een keer
kijken. Er is nog plek. Zie activiteitenagenda verderop.

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

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 lekkere 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 € 28,50
inclusief lesmateriaal, materialen 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 de website: www.herborista.nl
Sinds enkele weken zijn wij afhaalpunt voor Goei
Eete. Elke donderdag tussen 17.00 uur en
18.00 uur kun je bij ons je bestelling afhalen.
Heerlijk vers en verantwoord. www.goeieete.nl

Even voorstellen Yvonne, kersverse en

enthousiaste vrijwilliger binnen onze Stadstuin!

Mijn naam is Yvonne van Berkel, samen met Bram
woon ik sinds vijf jaar op de Veldhovenring. Wij
zijn beiden geboren in de Theresiaparochie en na
een kleine veertig jaar zijn we dus weer teruggekeerd naar onze roots. Een paar maanden geleden
ben ik vrijwilliger bij Stadstuin Theresia geworden, gewoon omdat ik graag mijn steentje bij wil
dragen aan het zorgen voor een sociale, warme,
woonomgeving, waar iedereen zich thuis kan
voelen. Ik ben een wandelaar. Iedere dag, weer
of geen weer, start ik de dag met een wandeling van gemiddeld een kilometer of acht, bij
voorkeur in de natuur. Al wandelend loop ik mijn hoofd leeg
en krijg ik nieuwe energie. Ik word er altijd blij van. Het lijkt me
leuk om samen met andere wijkbewoners op pad te gaan en mijn
enthousiasme voor het wandelen te delen.
Ik maak dagelijks ook heel wat leeskilometers omdat ik lezen heerlijk vind, het verveelt me nooit. Lopend maar zeker ook lezend verruim ik mijn blik, ik heb het idee dat ik daardoor de wereld steeds
een stukje beter leer kennen. Volgens mij gaat samenleven een
stuk makkelijker als je kunt begrijpen waarom anderen de dingen
anders doen. Ik ben erg nieuwsgierig naar die andere kijk. Lezen
doe je alleen, maar door er samen over te praten kun je een beetje
samen oplopen. Ik hoop dat er meer wijkbewoners zijn die net zo
nieuwsgierig zijn als ik en die al lezend samen nieuwe horizonten
gaan ontdekken.

Wandelen is even alles laten lopen

Lekker wandelen maar liever niet alleen? Nieuwe mensen ontmoeten, lekker bijkletsen of juist heerlijk in stilte lopen. Iedere
dinsdagmiddag en iedere donderdagochtend start vanaf de stadstuin een wandeling. Op dinsdag starten we om 14:00 uur voor een
wandeling van 1 uur. Op donderdag starten we om 09:00 uur voor
een wandeling van 2 uur. Na afloop kunnen we, voor wie dat wil,
even bijkomen met een kop koffie of thee in de Stadstuin.
We wandelen niet in de schoolvakanties.
Als je aan wilt sluiten graag even bellen met 06 10 34 41 82, dan
breng ik je op de hoogte van de details van de wandeling van dat
moment. We vertrekken stipt op tijd. Yvonne

De hardloopgroep

Hans is terug!
Zeven jaar geleden richtte Hans de hardloopgroep op. Onder
zijn bezielende leiding renden we elke zaterdag onze rondjes.
Tot hij in 2019 getroffen werd door een herseninfarct. Hardlopen en training geven zaten er niet meer in, net als veel
andere dingen. Een lange periode van revalidatie volgde. Het
geven van de training werd overgenomen door 2 leden van de
groep. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Hardlopen is voor
Hans helaas nog steeds niet mogelijk, maar training geven lukt
wél! Hans geeft weer training en het voelt als vanouds; motiverend, met plezier en iedereen erbij betrekken We zijn blij en
trots dat hij onze trainer weer is!

Geven en genieten

hetPaviljoen Podium

Op het moment van schrijven geniet ik
van een heerlijke herfstvakantie. Een
stralende herfstdag hebben we besteed aan een (tandem)fietstocht
met goede vrienden. Wat is het toch heerlijk om onze kids te zien,
terwijl ze plezier hebben op de tandems en later, tijdens het spelletje Kolonisten van Catan.
Maar niet alleen het nu houdt me bezig;
het logische gevolg van kinderen hebben,
betekent in ons geval ook dat Sinterklaas
dit jaar weer langs komt. Al een tijdje
probeer ik dan ook uit te vogelen waar
onze meiden echt blij van worden. We
hebben immers al een heel huis vol met
speelgoed en andere spullen. En ik zit niet
echt te wachten op nog meer onnodige of
overbodige kastvulling…

We hadden 2 mooie lezingen voor u georganiseerd rondom het
thema VERTROUWEN. De lezing op 24 november met Abt Denis
Hendrickx over Peerke Donders en Vertrouwen in elkaar gaat helaas
niet door.
Op 15 december (ovb) professor Cyrille Fijnaut over vertrouwen
in onze rechtsstaat en de ondermijning hiervan door de georganiseerde criminaliteit. U kunt zich aanmelden via paviljoenpodium@
stadstuintheresia.nl aanvangstijd is 19.30 uur, QR code verplicht.
Entree 1 2,50 incl. 1 koffie of thee. Graag tot ziens!

Eigenlijk kunnen we beter eerst eens alle (kinder)spullen uitzoeken; wat past nog bij onze kids? Wat wordt nooit
(meer) aangeraakt? Waar zijn ze alweer te groot voor geworden?
En heb ik in mijn eigen kledingkast niet ook kleding hangen die ik
niet draag? #Herkenbaar?

Hardlopen elke zaterdag

Heb je zin om mee te lopen? Elke zaterdag lopen we vanaf de
Stadstuin, van 9.30 uur tot ca. 10.45 uur.
We beginnen elke training met rustig inlopen, spieren losmaken. Daarna volgt een afwisselende intervaltraining, op eigen
niveau. Aan het eind lopen we rustig uit en eindigen met
cooling down en koffie. Als je ongeveer een half uur aaneengesloten kan hardlopen, kun je aansluiten bij de groep. Lukt
dat nog niet? Dan is er de beginnersgroep.

De beginnersgroep

Je kunt natuurlijk in je eentje hardlopen. Maar samen met
anderen is gezelliger en je motiveert elkaar. De beginnersgroep
start op de zaterdag 8 januari 2022. Je krijgt 7 weken achter
elkaar een gevarieerde training waarin je rustig opbouwt en
leert over loophouding en looptechniek. Op de 7e zaterdag kun
je 25 minuten achter elkaar rustig hardlopen. De kosten voor
de beginnersgroep bedragen 1 25,00 voor 7 weken. Voor meer
info: roosmarie.seijsener@gmail.com 06 12 41 73 66.

Elke donderdagmiddag, weer of geen weer!

Jeu de Boules in de Stadstuin

Er is een creatieve oplossing bedacht van
yogamatjes en op maat gemaakte houten randen.
Als dat geen vakmanschap is! Met dank aan
Ton, Ben en Henk. Heb je ook zin, je bent van
harte welkom!

NIEUWSFLITZZZZZ
Onze nieuwsbrief Stadstuin Theresia verschijnt
minimaal 5 keer per jaar. In de tussentijd willen we
jullie ook graag op de hoogte houden. Dus als er
nieuws te melden is wordt er een digitale update
gedaan in de Nieuwsflitzzz. Arda draagt hier zorg
voor! Ze is er pas sinds juni maar is een krachtige
versterking van ons team! Laat haar uw mailadres weten zodat zij
u in het bestand op kan nemen, info@stadstuintheresia.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en nieuwsflitzzz als u dat wilt.
Arda regelt ook de verhuur van ruimte binnen de Stadstuin, stuur
een mail en ze neemt contact op.

Maar mijn gedachten gaan ook naar gezinnen waar dit niet herkend
wordt. Gezinnen waar het Sinterklaasfeest niet alleen plezier, maar
vooral ook hoofdbrekens veroorzaakt. Sint heeft immers cadeaus
voor ieder kind en die moeten betaald worden. Hoe mooi zou het
zijn als er voor ieder kind een cadeautje is? Hoe mooi zou het zijn,
als we dan toch gaan opruimen, om de mooiste dingen een tweede
leven te gunnen bij een kind dat anders misschien niets krijgt?
Mocht je op willen ruimen, denk dan eens aan weggeven. Bijvoorbeeld aan ‘t Winkeltje, de plek waar bewoners van Sterk Huis
(onder andere jeugdzorg en pleegzorg) kunnen winkelen https://
www.sterkhuis.nl/openingstijden-t-winkeltje/ Rillaerse Baan 76
Goirle. Of misschien wil je iets betekenen voor Stichting Broodnodig https://www.stichtingbroodnodigtilburg.nl/
(De Pollepel) Stedekestraat 7, bij ons in de buurt. Via deze stichting worden de minstbedeelden ondersteund met diverse levensbehoeften zoals voeding en kleding.
Wil jij ook iets geven? En bijdragen aan een decembermaand
waarin meer mensen kunnen genieten? Check dan even de website
van of neem contact op met de betreffende organisatie. Dan weet
je zeker dat datgene wat je wilt doneren ook past bij de door jou
gekozen organisatie. Geef en geniet deze komende periode!
Ik geef de pen door aan.......Marga van Neerven.

Vrijwilliger in het zonnetje
Jo Oerlemans is al jarenlang trouwe gastvrouw binnen Stadstuin
Theresia. Je hoeft haar maar te vragen of ze staat klaar. Ze is
heel gastvrij en doet haar best om alle aanwezigen een fijne tijd
binnen de Stadstuin te geven.
Bij het Rikken op de dinsdagavond zorgt ze voor de hapjes
en de drankjes. Ze is bescheiden, zorgzaam, kan heel
serieus kijken, maar houdt ook
erg van een grapje. Dan gaat
ze helemaal los! Jo superfijn
en gezellig om jou als vrijwilliger bij het gastvrouwenteam
te hebben. We kunnen altijd
op jou rekenen.

www.letsdogoods.com
Een mooie combinatie van
kunst en compassie

Rikken op woensdagmiddag?
Of andere spelletjes in de ontmoetingsruimte van de
BIJSTERHOF van Mierlostraat. U bent van harte welkom, loop eens binnen. Uiteraard zijn de bewoners
van de Bijsterhof ook van harte welkom in Stadstuin
Theresia, met respect voor ieders gezondheid.
Programma
Maandag 10.00 - 11.00 uur
Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag
10.00 - 12.00 uur

Koffie ochtend
Spelletjes (ook rikken)
Bingo Kaarten 1 2,00€per stuk
Koersbal

Tuinberichten
Column Patrick

De tijd van cadeautjes komt er weer aan. In deze
nieuwsbrief staat een inspirerend stuk van buurtbewoner Yvette Stevens, met daarin een oproep
om toch vooral ook te denken aan diegenen voor
wie dat soms ingewikkeld is. En je eigen spullen
die over zijn te doneren aan anderen. Eerder
deze maand kwam de derde armoedeglossy
Quiet500 uit. De tegenhanger van de bekende
Quote 500; niet de 500 rijkste, maar juist de
500 armste mensen worden erin geportretteerd.
Het zijn de verhalen van die mensen die mij het meeste raken. Ik
mocht er met een collega ook een artikel voor schrijven met de
cijfers over armoede op een rij. Je moet ze wel opschrijven, want
anders kun je het bijna niet geloven. In Nederland heeft ongeveer
één miljoen (!) mensen jaarlijks met armoede te maken. Armoede
onder kinderen is het grootst. Zo’n 8% van de kinderen leeft in
een huishouden met armoede. Gemiddeld drie kinderen per klas. En
armoede is hardnekkig. Van de bijna 584.000 huishoudens die van
een laag inkomen moesten rondkomen in 2018 deed bijna de helft
daarvan dat al ten minste vier jaar. Dan is een cadeautje kopen
echt niet simpel. En ben je blij als je daarbij geholpen wordt.
Ook in onze buurt leven mensen in armoede. Dat zie je niet
altijd, maar het is ook niks om je voor te schamen. Integendeel.
Ik neem mijn pet af voor mensen die dag in dag uit, jaar in jaar
uit worstelen om rond te komen en er dan toch in slagen om een
goed leven te leiden. Aardig te zijn voor elkaar. Elkaar te helpen.
Liefde en vriendschap te delen. Als ik daar bij kan helpen dan doe
ik dat graag. Het is het grootste cadeau wat ik zelf kan krijgen: de
warmte van het mogen geven.

Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia.
E-mailen: info@stadstuintheresia.nl

Ellen Rijk ‘VIJFMAAL BEELDRIJM’

Kinderfietsenplan

“Misschien moet ik daar eens bij stilstaan?”

Fiets over? Maak er een kind blij mee!

Sinterklaas en Kerstmis naderen, de gezelligheid daagt, er
is geen ontkomen meer aan.
Ondertussen zijn wereldwijd
vijfendertig miljoen kinderen op
de vlucht. Wij willen uw feestje
niet verstoren, zeker niet, maar
misschien is het iets om éven
stil bij te staan. Ellen Rijk doet het; hierbij een fragment:
“Als er ergens een kraai neerstrijkt, landt er meteen een hele
klucht. Anno nu zijn er na schatting zo’n 35 miljoen kinderen op
de vlucht. Om thuis te horen in groep, in gezin of gemeenschap,
in hier en nu. Onnozele kinderen, dolend zeulende ouders, samen
alleen en ik dacht: misschien moet ik daar eens bij stilstaan.”…..
Meer zien? ‘Metropolitan Museum Tilburg’, Stedekestraat 15,
5041 DM Tilburg, vrijdag 19 november 2021 t/m 9 januari 2022
Het ‘Metropolitan Museum Tilburg’, de raamtentoonstellingen aan
de Stedekestraat 15 te Tilburg, is dagelijks dag en nacht geopend
en de toegang is vrij.

In Tilburg willen we dat ieder
kind een goede, veilige fiets
heeft. Helaas is dit niet voor
elk kind vanzelfsprekend. Daarom zamelen de ANWB, diverse
Tilburgse organisaties en de
gemeente Tilburg gebruikte
fietsen in. De ingezamelde
fietsen worden opgeknapt
voor gezinnen die een goede,
veilige fiets kunnen gebruiken. Zo kunnen alle kinderen
in Tilburg veilige meters maken, gezond bewegen en vooral meedoen in onze stad. www.tilburg.nl/kinderfietsenplan
Meer info www.tilburgsmaatje.nl, www.facebook.com/tilburgsmaatje

Geheugenwerkplaats
We zijn op 12 augustus inmiddels met een kleine
groep gest met de geheugenfitness op donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur. We proberen met puzzels,
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 via de Geheugenwinkel (013) 549 26
06. Er zijn nog enkele plaatsen open. Kom gerust een keer op proef
meedoen.

Een Geheugenkoor in de
Clarissekapel in de
lange Nieuwstraat!!
Wie heeft er zin om aan te sluiten bij ons koor in
de wijk Theresia?
Het is een koor waar alle wijkbewoners en mensen met geheugenproblemen of dementie in mee kunnen zingen. Met gezellige
herkenbare en mooie gevoelige liedjes.
We gaan begin 2022 van start, waarschijnlijk op een dinsdagmiddag.
Een aantal potentiele deelnemers en een dirigent hebben zich al
gemeld. Locatie: de Geheugenwerkplaats in de Clarissekapel in de
Lange Nieuwstraat 19. Heb jij ook interesse? Neem dan contact
op met Heidi van Tuel, dementieconsulent, 06 83 29 86 37, of via
geheugenwinkel@dewever.nl (013) 549 26 06.

Mensen met dementie
tellen mee
Uit onderzoek blijkt dat de beeldvorming rondom
dementie vaak negatief is. Hoog tijd om het taboe rondom dementie weg te nemen en op zijn minst bepreekbaar te maken.
Samen werken aan een dementievriendelijke Theresia
Onze prachtige wijk is er voor iedereen, of je nu een specifieke
kwetsbaarheid hebt of niet, of je nu oud bent of jong. In het algemeen betekent dit dat we nastreven dat alle Theresianen zolang
mogelijk en kwalitatief zo goed mogelijk in de eigen wijk kunnen
leven. Dit betekent dat we onze medewijkbewoners die dementie
en/of andere hersenaandoeningen hebben, volop in de gelegenheid
stellen om van het leven te genieten en zich vrij te bewegen.
Een inclusieve wijk
Om een inclusieve wijk te zijn, waarin iedereen kan meedoen, is
bewustwording en vroegsignalering, in de beginfase van dementie, belangrijk. Hierdoor is het van groot belang om kennis over
dementie te delen, vergroten en beschikbaar te maken in de wijk.
Men hoeft niet te weten hoe professioneel te handelen, maar we
kunnen ernaar streven dat men (positief) durft te reageren op
mensen met dementie en/of andere hersenaandoeningen.
Hoe willen we dit bereiken?
Op dit moment is een werkgroep DementieVriendelijkeGemeenschap
(DVG) actief. Deze bestaat uit professionals en vrijwilligers vanuit
diverse organisaties, o.a. Zorg Aan Zet, Thebe, de Wever (dementieconsulent), ContourdeTwern, Stadstuin Theresia, Zonnebloem,
wijkraad, gemeente, woningbouwverening ea. We starten onder het
project DementieVriendelijkeGemeenschap in Theresia op.
In januari 2022 starten we met een nulmeting. Hiervoor willen
we via een vragenlijst informatie ophalen om zo te bepalen hoe
onze wijk er voor staat en wat er moet gaan gebeuren om dementievriendelijker te worden. Nadat we de ingevulde vragenlijsten
hebben bekeken en geanalyseerd kijken we hoe we verder gaan. We
houden u graag op de hoogte, via de websites.
www.wijkraadtheresia.nl, www.stadstuintheresia.nl en uiteraard via
onze algemene digitale Nieuwsflitzzz van de Stadstuin. Als u ons
uw mailadres doorgeeft zorgen wij dat u deze ontvangt.
info@stadstuintheresia.nl.

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

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 lekkere 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 € 28,50
inclusief lesmateriaal, materialen 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 de website: www.herborista.nl
Sinds enkele weken zijn wij afhaalpunt voor Goei
Eete. Elke donderdag tussen 17.00 uur en
18.00 uur kun je bij ons je bestelling afhalen.
Heerlijk vers en verantwoord. www.goeieete.nl

Even voorstellen Yvonne, kersverse en

enthousiaste vrijwilliger binnen onze Stadstuin!

Mijn naam is Yvonne van Berkel, samen met Bram
woon ik sinds vijf jaar op de Veldhovenring. Wij
zijn beiden geboren in de Theresiaparochie en na
een kleine veertig jaar zijn we dus weer teruggekeerd naar onze roots. Een paar maanden geleden
ben ik vrijwilliger bij Stadstuin Theresia geworden, gewoon omdat ik graag mijn steentje bij wil
dragen aan het zorgen voor een sociale, warme,
woonomgeving, waar iedereen zich thuis kan
voelen. Ik ben een wandelaar. Iedere dag, weer
of geen weer, start ik de dag met een wandeling van gemiddeld een kilometer of acht, bij
voorkeur in de natuur. Al wandelend loop ik mijn hoofd leeg
en krijg ik nieuwe energie. Ik word er altijd blij van. Het lijkt me
leuk om samen met andere wijkbewoners op pad te gaan en mijn
enthousiasme voor het wandelen te delen.
Ik maak dagelijks ook heel wat leeskilometers omdat ik lezen heerlijk vind, het verveelt me nooit. Lopend maar zeker ook lezend verruim ik mijn blik, ik heb het idee dat ik daardoor de wereld steeds
een stukje beter leer kennen. Volgens mij gaat samenleven een
stuk makkelijker als je kunt begrijpen waarom anderen de dingen
anders doen. Ik ben erg nieuwsgierig naar die andere kijk. Lezen
doe je alleen, maar door er samen over te praten kun je een beetje
samen oplopen. Ik hoop dat er meer wijkbewoners zijn die net zo
nieuwsgierig zijn als ik en die al lezend samen nieuwe horizonten
gaan ontdekken.

Wandelen is even alles laten lopen

Lekker wandelen maar liever niet alleen? Nieuwe mensen ontmoeten, lekker bijkletsen of juist heerlijk in stilte lopen. Iedere
dinsdagmiddag en iedere donderdagochtend start vanaf de stadstuin een wandeling. Op dinsdag starten we om 14:00 uur voor een
wandeling van 1 uur. Op donderdag starten we om 09:00 uur voor
een wandeling van 2 uur. Na afloop kunnen we, voor wie dat wil,
even bijkomen met een kop koffie of thee in de Stadstuin.
We wandelen niet in de schoolvakanties.
Als je aan wilt sluiten graag even bellen met 06 10 34 41 82, dan
breng ik je op de hoogte van de details van de wandeling van dat
moment. We vertrekken stipt op tijd. Yvonne

De hardloopgroep

Hans is terug!
Zeven jaar geleden richtte Hans de hardloopgroep op. Onder
zijn bezielende leiding renden we elke zaterdag onze rondjes.
Tot hij in 2019 getroffen werd door een herseninfarct. Hardlopen en training geven zaten er niet meer in, net als veel
andere dingen. Een lange periode van revalidatie volgde. Het
geven van de training werd overgenomen door 2 leden van de
groep. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Hardlopen is voor
Hans helaas nog steeds niet mogelijk, maar training geven lukt
wél! Hans geeft weer training en het voelt als vanouds; motiverend, met plezier en iedereen erbij betrekken We zijn blij en
trots dat hij onze trainer weer is!

Geven en genieten

hetPaviljoen Podium

Op het moment van schrijven geniet ik
van een heerlijke herfstvakantie. Een
stralende herfstdag hebben we besteed aan een (tandem)fietstocht
met goede vrienden. Wat is het toch heerlijk om onze kids te zien,
terwijl ze plezier hebben op de tandems en later, tijdens het spelletje Kolonisten van Catan.
Maar niet alleen het nu houdt me bezig;
het logische gevolg van kinderen hebben,
betekent in ons geval ook dat Sinterklaas
dit jaar weer langs komt. Al een tijdje
probeer ik dan ook uit te vogelen waar
onze meiden echt blij van worden. We
hebben immers al een heel huis vol met
speelgoed en andere spullen. En ik zit niet
echt te wachten op nog meer onnodige of
overbodige kastvulling…

We hadden 2 mooie lezingen voor u georganiseerd rondom het
thema VERTROUWEN. De lezing op 24 november met Abt Denis
Hendrickx over Peerke Donders en Vertrouwen in elkaar gaat helaas
niet door.
Op 15 december (ovb) professor Cyrille Fijnaut over vertrouwen
in onze rechtsstaat en de ondermijning hiervan door de georganiseerde criminaliteit. U kunt zich aanmelden via paviljoenpodium@
stadstuintheresia.nl aanvangstijd is 19.30 uur, QR code verplicht.
Entree 1 2,50 incl. 1 koffie of thee. Graag tot ziens!

Eigenlijk kunnen we beter eerst eens alle (kinder)spullen uitzoeken; wat past nog bij onze kids? Wat wordt nooit
(meer) aangeraakt? Waar zijn ze alweer te groot voor geworden?
En heb ik in mijn eigen kledingkast niet ook kleding hangen die ik
niet draag? #Herkenbaar?

Hardlopen elke zaterdag

Heb je zin om mee te lopen? Elke zaterdag lopen we vanaf de
Stadstuin, van 9.30 uur tot ca. 10.45 uur.
We beginnen elke training met rustig inlopen, spieren losmaken. Daarna volgt een afwisselende intervaltraining, op eigen
niveau. Aan het eind lopen we rustig uit en eindigen met
cooling down en koffie. Als je ongeveer een half uur aaneengesloten kan hardlopen, kun je aansluiten bij de groep. Lukt
dat nog niet? Dan is er de beginnersgroep.

De beginnersgroep

Je kunt natuurlijk in je eentje hardlopen. Maar samen met
anderen is gezelliger en je motiveert elkaar. De beginnersgroep
start op de zaterdag 8 januari 2022. Je krijgt 7 weken achter
elkaar een gevarieerde training waarin je rustig opbouwt en
leert over loophouding en looptechniek. Op de 7e zaterdag kun
je 25 minuten achter elkaar rustig hardlopen. De kosten voor
de beginnersgroep bedragen 1 25,00 voor 7 weken. Voor meer
info: roosmarie.seijsener@gmail.com 06 12 41 73 66.

Elke donderdagmiddag, weer of geen weer!

Jeu de Boules in de Stadstuin

Er is een creatieve oplossing bedacht van
yogamatjes en op maat gemaakte houten randen.
Als dat geen vakmanschap is! Met dank aan
Ton, Ben en Henk. Heb je ook zin, je bent van
harte welkom!

NIEUWSFLITZZZZZ
Onze nieuwsbrief Stadstuin Theresia verschijnt
minimaal 5 keer per jaar. In de tussentijd willen we
jullie ook graag op de hoogte houden. Dus als er
nieuws te melden is wordt er een digitale update
gedaan in de Nieuwsflitzzz. Arda draagt hier zorg
voor! Ze is er pas sinds juni maar is een krachtige
versterking van ons team! Laat haar uw mailadres weten zodat zij
u in het bestand op kan nemen, info@stadstuintheresia.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en nieuwsflitzzz als u dat wilt.
Arda regelt ook de verhuur van ruimte binnen de Stadstuin, stuur
een mail en ze neemt contact op.

Maar mijn gedachten gaan ook naar gezinnen waar dit niet herkend
wordt. Gezinnen waar het Sinterklaasfeest niet alleen plezier, maar
vooral ook hoofdbrekens veroorzaakt. Sint heeft immers cadeaus
voor ieder kind en die moeten betaald worden. Hoe mooi zou het
zijn als er voor ieder kind een cadeautje is? Hoe mooi zou het zijn,
als we dan toch gaan opruimen, om de mooiste dingen een tweede
leven te gunnen bij een kind dat anders misschien niets krijgt?
Mocht je op willen ruimen, denk dan eens aan weggeven. Bijvoorbeeld aan ‘t Winkeltje, de plek waar bewoners van Sterk Huis
(onder andere jeugdzorg en pleegzorg) kunnen winkelen https://
www.sterkhuis.nl/openingstijden-t-winkeltje/ Rillaerse Baan 76
Goirle. Of misschien wil je iets betekenen voor Stichting Broodnodig https://www.stichtingbroodnodigtilburg.nl/
(De Pollepel) Stedekestraat 7, bij ons in de buurt. Via deze stichting worden de minstbedeelden ondersteund met diverse levensbehoeften zoals voeding en kleding.
Wil jij ook iets geven? En bijdragen aan een decembermaand
waarin meer mensen kunnen genieten? Check dan even de website
van of neem contact op met de betreffende organisatie. Dan weet
je zeker dat datgene wat je wilt doneren ook past bij de door jou
gekozen organisatie. Geef en geniet deze komende periode!
Ik geef de pen door aan.......Marga van Neerven.

Vrijwilliger in het zonnetje
Jo Oerlemans is al jarenlang trouwe gastvrouw binnen Stadstuin
Theresia. Je hoeft haar maar te vragen of ze staat klaar. Ze is
heel gastvrij en doet haar best om alle aanwezigen een fijne tijd
binnen de Stadstuin te geven.
Bij het Rikken op de dinsdagavond zorgt ze voor de hapjes
en de drankjes. Ze is bescheiden, zorgzaam, kan heel
serieus kijken, maar houdt ook
erg van een grapje. Dan gaat
ze helemaal los! Jo superfijn
en gezellig om jou als vrijwilliger bij het gastvrouwenteam
te hebben. We kunnen altijd
op jou rekenen.

www.letsdogoods.com
Een mooie combinatie van
kunst en compassie

Rikken op woensdagmiddag?
Of andere spelletjes in de ontmoetingsruimte van de
BIJSTERHOF van Mierlostraat. U bent van harte welkom, loop eens binnen. Uiteraard zijn de bewoners
van de Bijsterhof ook van harte welkom in Stadstuin
Theresia, met respect voor ieders gezondheid.
Programma
Maandag 10.00 - 11.00 uur
Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag
10.00 - 12.00 uur

Koffie ochtend
Spelletjes (ook rikken)
Bingo Kaarten 1 2,00€per stuk
Koersbal

Tuinberichten
Column Patrick

De tijd van cadeautjes komt er weer aan. In deze
nieuwsbrief staat een inspirerend stuk van buurtbewoner Yvette Stevens, met daarin een oproep
om toch vooral ook te denken aan diegenen voor
wie dat soms ingewikkeld is. En je eigen spullen
die over zijn te doneren aan anderen. Eerder
deze maand kwam de derde armoedeglossy
Quiet500 uit. De tegenhanger van de bekende
Quote 500; niet de 500 rijkste, maar juist de
500 armste mensen worden erin geportretteerd.
Het zijn de verhalen van die mensen die mij het meeste raken. Ik
mocht er met een collega ook een artikel voor schrijven met de
cijfers over armoede op een rij. Je moet ze wel opschrijven, want
anders kun je het bijna niet geloven. In Nederland heeft ongeveer
één miljoen (!) mensen jaarlijks met armoede te maken. Armoede
onder kinderen is het grootst. Zo’n 8% van de kinderen leeft in
een huishouden met armoede. Gemiddeld drie kinderen per klas. En
armoede is hardnekkig. Van de bijna 584.000 huishoudens die van
een laag inkomen moesten rondkomen in 2018 deed bijna de helft
daarvan dat al ten minste vier jaar. Dan is een cadeautje kopen
echt niet simpel. En ben je blij als je daarbij geholpen wordt.
Ook in onze buurt leven mensen in armoede. Dat zie je niet
altijd, maar het is ook niks om je voor te schamen. Integendeel.
Ik neem mijn pet af voor mensen die dag in dag uit, jaar in jaar
uit worstelen om rond te komen en er dan toch in slagen om een
goed leven te leiden. Aardig te zijn voor elkaar. Elkaar te helpen.
Liefde en vriendschap te delen. Als ik daar bij kan helpen dan doe
ik dat graag. Het is het grootste cadeau wat ik zelf kan krijgen: de
warmte van het mogen geven.

Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia.
E-mailen: info@stadstuintheresia.nl

Ellen Rijk ‘VIJFMAAL BEELDRIJM’

Kinderfietsenplan

“Misschien moet ik daar eens bij stilstaan?”

Fiets over? Maak er een kind blij mee!

Sinterklaas en Kerstmis naderen, de gezelligheid daagt, er
is geen ontkomen meer aan.
Ondertussen zijn wereldwijd
vijfendertig miljoen kinderen op
de vlucht. Wij willen uw feestje
niet verstoren, zeker niet, maar
misschien is het iets om éven
stil bij te staan. Ellen Rijk doet het; hierbij een fragment:
“Als er ergens een kraai neerstrijkt, landt er meteen een hele
klucht. Anno nu zijn er na schatting zo’n 35 miljoen kinderen op
de vlucht. Om thuis te horen in groep, in gezin of gemeenschap,
in hier en nu. Onnozele kinderen, dolend zeulende ouders, samen
alleen en ik dacht: misschien moet ik daar eens bij stilstaan.”…..
Meer zien? ‘Metropolitan Museum Tilburg’, Stedekestraat 15,
5041 DM Tilburg, vrijdag 19 november 2021 t/m 9 januari 2022
Het ‘Metropolitan Museum Tilburg’, de raamtentoonstellingen aan
de Stedekestraat 15 te Tilburg, is dagelijks dag en nacht geopend
en de toegang is vrij.

In Tilburg willen we dat ieder
kind een goede, veilige fiets
heeft. Helaas is dit niet voor
elk kind vanzelfsprekend. Daarom zamelen de ANWB, diverse
Tilburgse organisaties en de
gemeente Tilburg gebruikte
fietsen in. De ingezamelde
fietsen worden opgeknapt
voor gezinnen die een goede,
veilige fiets kunnen gebruiken. Zo kunnen alle kinderen
in Tilburg veilige meters maken, gezond bewegen en vooral meedoen in onze stad. www.tilburg.nl/kinderfietsenplan
Meer info www.tilburgsmaatje.nl, www.facebook.com/tilburgsmaatje

Geheugenwerkplaats
We zijn op 12 augustus inmiddels met een kleine
groep gest met de geheugenfitness op donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur. We proberen met puzzels,
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 via de Geheugenwinkel (013) 549 26
06. Er zijn nog enkele plaatsen open. Kom gerust een keer op proef
meedoen.

Een Geheugenkoor in de
Clarissekapel in de
lange Nieuwstraat!!
Wie heeft er zin om aan te sluiten bij ons koor in
de wijk Theresia?
Het is een koor waar alle wijkbewoners en mensen met geheugenproblemen of dementie in mee kunnen zingen. Met gezellige
herkenbare en mooie gevoelige liedjes.
We gaan begin 2022 van start, waarschijnlijk op een dinsdagmiddag.
Een aantal potentiele deelnemers en een dirigent hebben zich al
gemeld. Locatie: de Geheugenwerkplaats in de Clarissekapel in de
Lange Nieuwstraat 19. Heb jij ook interesse? Neem dan contact
op met Heidi van Tuel, dementieconsulent, 06 83 29 86 37, of via
geheugenwinkel@dewever.nl (013) 549 26 06.

Mensen met dementie
tellen mee
Uit onderzoek blijkt dat de beeldvorming rondom
dementie vaak negatief is. Hoog tijd om het taboe rondom dementie weg te nemen en op zijn minst bepreekbaar te maken.
Samen werken aan een dementievriendelijke Theresia
Onze prachtige wijk is er voor iedereen, of je nu een specifieke
kwetsbaarheid hebt of niet, of je nu oud bent of jong. In het algemeen betekent dit dat we nastreven dat alle Theresianen zolang
mogelijk en kwalitatief zo goed mogelijk in de eigen wijk kunnen
leven. Dit betekent dat we onze medewijkbewoners die dementie
en/of andere hersenaandoeningen hebben, volop in de gelegenheid
stellen om van het leven te genieten en zich vrij te bewegen.
Een inclusieve wijk
Om een inclusieve wijk te zijn, waarin iedereen kan meedoen, is
bewustwording en vroegsignalering, in de beginfase van dementie, belangrijk. Hierdoor is het van groot belang om kennis over
dementie te delen, vergroten en beschikbaar te maken in de wijk.
Men hoeft niet te weten hoe professioneel te handelen, maar we
kunnen ernaar streven dat men (positief) durft te reageren op
mensen met dementie en/of andere hersenaandoeningen.
Hoe willen we dit bereiken?
Op dit moment is een werkgroep DementieVriendelijkeGemeenschap
(DVG) actief. Deze bestaat uit professionals en vrijwilligers vanuit
diverse organisaties, o.a. Zorg Aan Zet, Thebe, de Wever (dementieconsulent), ContourdeTwern, Stadstuin Theresia, Zonnebloem,
wijkraad, gemeente, woningbouwverening ea. We starten onder het
project DementieVriendelijkeGemeenschap in Theresia op.
In januari 2022 starten we met een nulmeting. Hiervoor willen
we via een vragenlijst informatie ophalen om zo te bepalen hoe
onze wijk er voor staat en wat er moet gaan gebeuren om dementievriendelijker te worden. Nadat we de ingevulde vragenlijsten
hebben bekeken en geanalyseerd kijken we hoe we verder gaan. We
houden u graag op de hoogte, via de websites.
www.wijkraadtheresia.nl, www.stadstuintheresia.nl en uiteraard via
onze algemene digitale Nieuwsflitzzz van de Stadstuin. Als u ons
uw mailadres doorgeeft zorgen wij dat u deze ontvangt.
info@stadstuintheresia.nl.

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

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 lekkere 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 € 28,50
inclusief lesmateriaal, materialen 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 de website: www.herborista.nl
Sinds enkele weken zijn wij afhaalpunt voor Goei
Eete. Elke donderdag tussen 17.00 uur en
18.00 uur kun je bij ons je bestelling afhalen.
Heerlijk vers en verantwoord. www.goeieete.nl

Even voorstellen Yvonne, kersverse en

enthousiaste vrijwilliger binnen onze Stadstuin!

Mijn naam is Yvonne van Berkel, samen met Bram
woon ik sinds vijf jaar op de Veldhovenring. Wij
zijn beiden geboren in de Theresiaparochie en na
een kleine veertig jaar zijn we dus weer teruggekeerd naar onze roots. Een paar maanden geleden
ben ik vrijwilliger bij Stadstuin Theresia geworden, gewoon omdat ik graag mijn steentje bij wil
dragen aan het zorgen voor een sociale, warme,
woonomgeving, waar iedereen zich thuis kan
voelen. Ik ben een wandelaar. Iedere dag, weer
of geen weer, start ik de dag met een wandeling van gemiddeld een kilometer of acht, bij
voorkeur in de natuur. Al wandelend loop ik mijn hoofd leeg
en krijg ik nieuwe energie. Ik word er altijd blij van. Het lijkt me
leuk om samen met andere wijkbewoners op pad te gaan en mijn
enthousiasme voor het wandelen te delen.
Ik maak dagelijks ook heel wat leeskilometers omdat ik lezen heerlijk vind, het verveelt me nooit. Lopend maar zeker ook lezend verruim ik mijn blik, ik heb het idee dat ik daardoor de wereld steeds
een stukje beter leer kennen. Volgens mij gaat samenleven een
stuk makkelijker als je kunt begrijpen waarom anderen de dingen
anders doen. Ik ben erg nieuwsgierig naar die andere kijk. Lezen
doe je alleen, maar door er samen over te praten kun je een beetje
samen oplopen. Ik hoop dat er meer wijkbewoners zijn die net zo
nieuwsgierig zijn als ik en die al lezend samen nieuwe horizonten
gaan ontdekken.

Wandelen is even alles laten lopen

Lekker wandelen maar liever niet alleen? Nieuwe mensen ontmoeten, lekker bijkletsen of juist heerlijk in stilte lopen. Iedere
dinsdagmiddag en iedere donderdagochtend start vanaf de stadstuin een wandeling. Op dinsdag starten we om 14:00 uur voor een
wandeling van 1 uur. Op donderdag starten we om 09:00 uur voor
een wandeling van 2 uur. Na afloop kunnen we, voor wie dat wil,
even bijkomen met een kop koffie of thee in de Stadstuin.
We wandelen niet in de schoolvakanties.
Als je aan wilt sluiten graag even bellen met 06 10 34 41 82, dan
breng ik je op de hoogte van de details van de wandeling van dat
moment. We vertrekken stipt op tijd. Yvonne

De hardloopgroep

Hans is terug!
Zeven jaar geleden richtte Hans de hardloopgroep op. Onder
zijn bezielende leiding renden we elke zaterdag onze rondjes.
Tot hij in 2019 getroffen werd door een herseninfarct. Hardlopen en training geven zaten er niet meer in, net als veel
andere dingen. Een lange periode van revalidatie volgde. Het
geven van de training werd overgenomen door 2 leden van de
groep. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Hardlopen is voor
Hans helaas nog steeds niet mogelijk, maar training geven lukt
wél! Hans geeft weer training en het voelt als vanouds; motiverend, met plezier en iedereen erbij betrekken We zijn blij en
trots dat hij onze trainer weer is!

Geven en genieten

hetPaviljoen Podium

Op het moment van schrijven geniet ik
van een heerlijke herfstvakantie. Een
stralende herfstdag hebben we besteed aan een (tandem)fietstocht
met goede vrienden. Wat is het toch heerlijk om onze kids te zien,
terwijl ze plezier hebben op de tandems en later, tijdens het spelletje Kolonisten van Catan.
Maar niet alleen het nu houdt me bezig;
het logische gevolg van kinderen hebben,
betekent in ons geval ook dat Sinterklaas
dit jaar weer langs komt. Al een tijdje
probeer ik dan ook uit te vogelen waar
onze meiden echt blij van worden. We
hebben immers al een heel huis vol met
speelgoed en andere spullen. En ik zit niet
echt te wachten op nog meer onnodige of
overbodige kastvulling…

We hadden 2 mooie lezingen voor u georganiseerd rondom het
thema VERTROUWEN. De lezing op 24 november met Abt Denis
Hendrickx over Peerke Donders en Vertrouwen in elkaar gaat helaas
niet door.
Op 15 december (ovb) professor Cyrille Fijnaut over vertrouwen
in onze rechtsstaat en de ondermijning hiervan door de georganiseerde criminaliteit. U kunt zich aanmelden via paviljoenpodium@
stadstuintheresia.nl aanvangstijd is 19.30 uur, QR code verplicht.
Entree 1 2,50 incl. 1 koffie of thee. Graag tot ziens!

Eigenlijk kunnen we beter eerst eens alle (kinder)spullen uitzoeken; wat past nog bij onze kids? Wat wordt nooit
(meer) aangeraakt? Waar zijn ze alweer te groot voor geworden?
En heb ik in mijn eigen kledingkast niet ook kleding hangen die ik
niet draag? #Herkenbaar?

Hardlopen elke zaterdag

Heb je zin om mee te lopen? Elke zaterdag lopen we vanaf de
Stadstuin, van 9.30 uur tot ca. 10.45 uur.
We beginnen elke training met rustig inlopen, spieren losmaken. Daarna volgt een afwisselende intervaltraining, op eigen
niveau. Aan het eind lopen we rustig uit en eindigen met
cooling down en koffie. Als je ongeveer een half uur aaneengesloten kan hardlopen, kun je aansluiten bij de groep. Lukt
dat nog niet? Dan is er de beginnersgroep.

De beginnersgroep

Je kunt natuurlijk in je eentje hardlopen. Maar samen met
anderen is gezelliger en je motiveert elkaar. De beginnersgroep
start op de zaterdag 8 januari 2022. Je krijgt 7 weken achter
elkaar een gevarieerde training waarin je rustig opbouwt en
leert over loophouding en looptechniek. Op de 7e zaterdag kun
je 25 minuten achter elkaar rustig hardlopen. De kosten voor
de beginnersgroep bedragen 1 25,00 voor 7 weken. Voor meer
info: roosmarie.seijsener@gmail.com 06 12 41 73 66.

Elke donderdagmiddag, weer of geen weer!

Jeu de Boules in de Stadstuin

Er is een creatieve oplossing bedacht van
yogamatjes en op maat gemaakte houten randen.
Als dat geen vakmanschap is! Met dank aan
Ton, Ben en Henk. Heb je ook zin, je bent van
harte welkom!

NIEUWSFLITZZZZZ
Onze nieuwsbrief Stadstuin Theresia verschijnt
minimaal 5 keer per jaar. In de tussentijd willen we
jullie ook graag op de hoogte houden. Dus als er
nieuws te melden is wordt er een digitale update
gedaan in de Nieuwsflitzzz. Arda draagt hier zorg
voor! Ze is er pas sinds juni maar is een krachtige
versterking van ons team! Laat haar uw mailadres weten zodat zij
u in het bestand op kan nemen, info@stadstuintheresia.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en nieuwsflitzzz als u dat wilt.
Arda regelt ook de verhuur van ruimte binnen de Stadstuin, stuur
een mail en ze neemt contact op.

Maar mijn gedachten gaan ook naar gezinnen waar dit niet herkend
wordt. Gezinnen waar het Sinterklaasfeest niet alleen plezier, maar
vooral ook hoofdbrekens veroorzaakt. Sint heeft immers cadeaus
voor ieder kind en die moeten betaald worden. Hoe mooi zou het
zijn als er voor ieder kind een cadeautje is? Hoe mooi zou het zijn,
als we dan toch gaan opruimen, om de mooiste dingen een tweede
leven te gunnen bij een kind dat anders misschien niets krijgt?
Mocht je op willen ruimen, denk dan eens aan weggeven. Bijvoorbeeld aan ‘t Winkeltje, de plek waar bewoners van Sterk Huis
(onder andere jeugdzorg en pleegzorg) kunnen winkelen https://
www.sterkhuis.nl/openingstijden-t-winkeltje/ Rillaerse Baan 76
Goirle. Of misschien wil je iets betekenen voor Stichting Broodnodig https://www.stichtingbroodnodigtilburg.nl/
(De Pollepel) Stedekestraat 7, bij ons in de buurt. Via deze stichting worden de minstbedeelden ondersteund met diverse levensbehoeften zoals voeding en kleding.
Wil jij ook iets geven? En bijdragen aan een decembermaand
waarin meer mensen kunnen genieten? Check dan even de website
van of neem contact op met de betreffende organisatie. Dan weet
je zeker dat datgene wat je wilt doneren ook past bij de door jou
gekozen organisatie. Geef en geniet deze komende periode!
Ik geef de pen door aan.......Marga van Neerven.

Vrijwilliger in het zonnetje
Jo Oerlemans is al jarenlang trouwe gastvrouw binnen Stadstuin
Theresia. Je hoeft haar maar te vragen of ze staat klaar. Ze is
heel gastvrij en doet haar best om alle aanwezigen een fijne tijd
binnen de Stadstuin te geven.
Bij het Rikken op de dinsdagavond zorgt ze voor de hapjes
en de drankjes. Ze is bescheiden, zorgzaam, kan heel
serieus kijken, maar houdt ook
erg van een grapje. Dan gaat
ze helemaal los! Jo superfijn
en gezellig om jou als vrijwilliger bij het gastvrouwenteam
te hebben. We kunnen altijd
op jou rekenen.

www.letsdogoods.com
Een mooie combinatie van
kunst en compassie

Rikken op woensdagmiddag?
Of andere spelletjes in de ontmoetingsruimte van de
BIJSTERHOF van Mierlostraat. U bent van harte welkom, loop eens binnen. Uiteraard zijn de bewoners
van de Bijsterhof ook van harte welkom in Stadstuin
Theresia, met respect voor ieders gezondheid.
Programma
Maandag 10.00 - 11.00 uur
Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag
10.00 - 12.00 uur

Koffie ochtend
Spelletjes (ook rikken)
Bingo Kaarten 1 2,00€per stuk
Koersbal

Tuinberichten
Column Patrick

De tijd van cadeautjes komt er weer aan. In deze
nieuwsbrief staat een inspirerend stuk van buurtbewoner Yvette Stevens, met daarin een oproep
om toch vooral ook te denken aan diegenen voor
wie dat soms ingewikkeld is. En je eigen spullen
die over zijn te doneren aan anderen. Eerder
deze maand kwam de derde armoedeglossy
Quiet500 uit. De tegenhanger van de bekende
Quote 500; niet de 500 rijkste, maar juist de
500 armste mensen worden erin geportretteerd.
Het zijn de verhalen van die mensen die mij het meeste raken. Ik
mocht er met een collega ook een artikel voor schrijven met de
cijfers over armoede op een rij. Je moet ze wel opschrijven, want
anders kun je het bijna niet geloven. In Nederland heeft ongeveer
één miljoen (!) mensen jaarlijks met armoede te maken. Armoede
onder kinderen is het grootst. Zo’n 8% van de kinderen leeft in
een huishouden met armoede. Gemiddeld drie kinderen per klas. En
armoede is hardnekkig. Van de bijna 584.000 huishoudens die van
een laag inkomen moesten rondkomen in 2018 deed bijna de helft
daarvan dat al ten minste vier jaar. Dan is een cadeautje kopen
echt niet simpel. En ben je blij als je daarbij geholpen wordt.
Ook in onze buurt leven mensen in armoede. Dat zie je niet
altijd, maar het is ook niks om je voor te schamen. Integendeel.
Ik neem mijn pet af voor mensen die dag in dag uit, jaar in jaar
uit worstelen om rond te komen en er dan toch in slagen om een
goed leven te leiden. Aardig te zijn voor elkaar. Elkaar te helpen.
Liefde en vriendschap te delen. Als ik daar bij kan helpen dan doe
ik dat graag. Het is het grootste cadeau wat ik zelf kan krijgen: de
warmte van het mogen geven.

Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia.
E-mailen: info@stadstuintheresia.nl

Ellen Rijk ‘VIJFMAAL BEELDRIJM’

Kinderfietsenplan

“Misschien moet ik daar eens bij stilstaan?”

Fiets over? Maak er een kind blij mee!

Sinterklaas en Kerstmis naderen, de gezelligheid daagt, er
is geen ontkomen meer aan.
Ondertussen zijn wereldwijd
vijfendertig miljoen kinderen op
de vlucht. Wij willen uw feestje
niet verstoren, zeker niet, maar
misschien is het iets om éven
stil bij te staan. Ellen Rijk doet het; hierbij een fragment:
“Als er ergens een kraai neerstrijkt, landt er meteen een hele
klucht. Anno nu zijn er na schatting zo’n 35 miljoen kinderen op
de vlucht. Om thuis te horen in groep, in gezin of gemeenschap,
in hier en nu. Onnozele kinderen, dolend zeulende ouders, samen
alleen en ik dacht: misschien moet ik daar eens bij stilstaan.”…..
Meer zien? ‘Metropolitan Museum Tilburg’, Stedekestraat 15,
5041 DM Tilburg, vrijdag 19 november 2021 t/m 9 januari 2022
Het ‘Metropolitan Museum Tilburg’, de raamtentoonstellingen aan
de Stedekestraat 15 te Tilburg, is dagelijks dag en nacht geopend
en de toegang is vrij.

In Tilburg willen we dat ieder
kind een goede, veilige fiets
heeft. Helaas is dit niet voor
elk kind vanzelfsprekend. Daarom zamelen de ANWB, diverse
Tilburgse organisaties en de
gemeente Tilburg gebruikte
fietsen in. De ingezamelde
fietsen worden opgeknapt
voor gezinnen die een goede,
veilige fiets kunnen gebruiken. Zo kunnen alle kinderen
in Tilburg veilige meters maken, gezond bewegen en vooral meedoen in onze stad. www.tilburg.nl/kinderfietsenplan
Meer info www.tilburgsmaatje.nl, www.facebook.com/tilburgsmaatje

Geheugenwerkplaats
We zijn op 12 augustus inmiddels met een kleine
groep gest met de geheugenfitness op donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur. We proberen met puzzels,
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 via de Geheugenwinkel (013) 549 26
06. Er zijn nog enkele plaatsen open. Kom gerust een keer op proef
meedoen.

Een Geheugenkoor in de
Clarissekapel in de
lange Nieuwstraat!!
Wie heeft er zin om aan te sluiten bij ons koor in
de wijk Theresia?
Het is een koor waar alle wijkbewoners en mensen met geheugenproblemen of dementie in mee kunnen zingen. Met gezellige
herkenbare en mooie gevoelige liedjes.
We gaan begin 2022 van start, waarschijnlijk op een dinsdagmiddag.
Een aantal potentiele deelnemers en een dirigent hebben zich al
gemeld. Locatie: de Geheugenwerkplaats in de Clarissekapel in de
Lange Nieuwstraat 19. Heb jij ook interesse? Neem dan contact
op met Heidi van Tuel, dementieconsulent, 06 83 29 86 37, of via
geheugenwinkel@dewever.nl (013) 549 26 06.

Mensen met dementie
tellen mee
Uit onderzoek blijkt dat de beeldvorming rondom
dementie vaak negatief is. Hoog tijd om het taboe rondom dementie weg te nemen en op zijn minst bepreekbaar te maken.
Samen werken aan een dementievriendelijke Theresia
Onze prachtige wijk is er voor iedereen, of je nu een specifieke
kwetsbaarheid hebt of niet, of je nu oud bent of jong. In het algemeen betekent dit dat we nastreven dat alle Theresianen zolang
mogelijk en kwalitatief zo goed mogelijk in de eigen wijk kunnen
leven. Dit betekent dat we onze medewijkbewoners die dementie
en/of andere hersenaandoeningen hebben, volop in de gelegenheid
stellen om van het leven te genieten en zich vrij te bewegen.
Een inclusieve wijk
Om een inclusieve wijk te zijn, waarin iedereen kan meedoen, is
bewustwording en vroegsignalering, in de beginfase van dementie, belangrijk. Hierdoor is het van groot belang om kennis over
dementie te delen, vergroten en beschikbaar te maken in de wijk.
Men hoeft niet te weten hoe professioneel te handelen, maar we
kunnen ernaar streven dat men (positief) durft te reageren op
mensen met dementie en/of andere hersenaandoeningen.
Hoe willen we dit bereiken?
Op dit moment is een werkgroep DementieVriendelijkeGemeenschap
(DVG) actief. Deze bestaat uit professionals en vrijwilligers vanuit
diverse organisaties, o.a. Zorg Aan Zet, Thebe, de Wever (dementieconsulent), ContourdeTwern, Stadstuin Theresia, Zonnebloem,
wijkraad, gemeente, woningbouwverening ea. We starten onder het
project DementieVriendelijkeGemeenschap in Theresia op.
In januari 2022 starten we met een nulmeting. Hiervoor willen
we via een vragenlijst informatie ophalen om zo te bepalen hoe
onze wijk er voor staat en wat er moet gaan gebeuren om dementievriendelijker te worden. Nadat we de ingevulde vragenlijsten
hebben bekeken en geanalyseerd kijken we hoe we verder gaan. We
houden u graag op de hoogte, via de websites.
www.wijkraadtheresia.nl, www.stadstuintheresia.nl en uiteraard via
onze algemene digitale Nieuwsflitzzz van de Stadstuin. Als u ons
uw mailadres doorgeeft zorgen wij dat u deze ontvangt.
info@stadstuintheresia.nl.

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia NOV. DEC. 2021 JAN. 2022
De basisregels om het coronavirus onder controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van Stadstuin Theresia. Om voldoende afstand in acht te
nemen is er voor activiteiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. Pinnen niet mogelijk,
dus graagcontant geld meenemen.

LET OP, de avondactiviteiten t/m de eerste week van dec. vervallen, daarna onder voorbehoud (ovb). Contactpersoon informeert.
Wanneer 		

Wat			

Contactgegevens, aanmelden		

Kosten

VASTE ACTIVITEITEN

1ste Maandag 19.15-21.15 u
SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij! 06 41 85 72 32				
6 dec, 3 jan, 7 febr 2022 (ovb) Miek van Asten		
www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier		

1 2,50 incl.
1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u
VRIJE INLOOP 		
		
Koffietje, bijkletsen, spelletjes, alles mag, niks moet				
Gratis			
										
Dinsdagen 19.30-22.00 u (ovb) VRIJ RIKKEN		
info@stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.
		
Jo										1 koffie of thee
Dinsdag 14.00-15.00 u
		

WANDELEN			
Yvonne van Berkel

06 10 34 41 82					Deelname gratis

3de dinsdag van de maand
12.30-16.00 u		

ONTMOETINGEN
Ben en Maria

Op uitnodiging					1 5,00

1ste woensdag van de maand
19.00-22.00 u (ovb)

PLAKPLAATS		 info@stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.
Collages RoNalt en Dorith							
1 koffie of thee

Donderdag 9.00-11.00 u
		

WANDELEN			
Yvonne van Berkel

Donderdag 13.30-16.00 u
		

JEU DE BOULES		
vrije inloop					1 2,50 incl.
Frank									1 koffie of thee

Donderdag 17.00-18.00 u

Afhaalpunt bestelling Goei Eete			

06 10 34 41 82					Deelname gratis

Pizzeria-Shoarma DIDIM
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 achtneming van de door Didim
toegepaste Corona regels,
in het restaurant gegeten
worden maar online
bestellen&betalen.
Bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,00 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 uur tot middernacht.
Op dinsdag gesloten. Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Tel. (013) 545 45 80 / 536 76 83

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 2020
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

Vrijdag 10.30-12.30 u
SJOELEN 			info@stadstuintheresia.nl 			 1 2,50 incl.
		
Ben									1 koffie of thee
							
Zaterdag 9.30-11.30 u
HARDLOPEN 		
Pieter/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com
1 7,50 per maand
		 Pieter
roosmarie.seijsener@gmail.com 			
06 12 41 73 66 			
€

1 25,00 voor 7 weken

SOEP EN PUDDING		lenajanbroers@hotmail.com				1 4,00 lunch

hPP hETPAVILJOEN PODIUM

aanvang 19.30 u
paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl
Woensdag 24 november (geannuleerd) Lezing over Peerke Donders www.stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.		
		 Vertrouwen in elkaar Abt Denis Hendrickx (wordt verzet)				
1 koffie of thee		
Woensdag 15 december (ovb)
Vertrouwen in onze rechtsstraat en de ondermijning hiervan door de georganiseerde criminaliteit.
		

Prof. Cyrille Fijnaut

		
hPP FILOSOFISCH CAFÉ 												

Woensdag 8 december (ovb)
		

TWEEDE KERSTDAG
Zondag 26 december

THEMA Stoïcijnse wijsheid vorstenbosch@planet.nl 				
Dr. Jan Vorstenbosch

1 5,00 per avond

Kerstdiner, gaat door bij voldoende interesse, info@stadstuintheresia.nl, prijs volgt.

WORKSHOPS KRUIDEN 											

Woensdag 29 dec. 10.00-13.00 u LEKKERE KRUIDEN		miekie.timmers@gmail.com				1 €28,50 excl.
		
Miekie Timmers		www.herborista.nl					koffie en thee

ELDERS IN DE WIJK

Zondag 19 december
Vanaf januari op dinsdagen
Iedere donderdag 9.30-10.30 u

ChristmasTrees, kerstborrel op het Theresiaplein, onder voorbehoud. Nader bericht volgt.
GEHEUGENKOOR		
Heidi van Tuel 06 832 98 637
GEHEUGENFITNESS		
(013) 549 26 06 of geheugenwinkel@dewever.nl

We weten elkaar steeds beter te vinden!
In september zijn we voorzichtig weer activiteiten op gaan
starten. In de ontmoeting zijn weer nieuwe initiatieven ontstaan,
wandelclub, leesclub, afhaalpunt Goei eete, kook- en eetgroep. Er
hebben zich namelijk spontaan 4 nieuwe vrijwilligers gemeld, die
ieder hun eigen energie en talenten meebrengen. Hoe bruisend is
dat! We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die beheerderstaken kunnen doen. We kunnen ALTIJD vrijwilligers gebruiken
en bouwen samen aan een team. Als vrijwilligerscoördinator is
Marjo graag bereid om met je mee te denken.
De RIVM richtlijnen zijn helaas aangescherpt
en de avondactiviteiten in de Stadstuin vervallen de komende weken. Het is niet anders.
We hopen half dec. weer meer mogelijkheden
te hebben. Overdag en voor 20.00 uur is
er nog wel genoeg mogelijk. De algemene
basisregels blijven gelden, dus handen wassen, blijf thuis bij
ziekteverschijnselen of in afwachting van een testuitslag. Houd 1,5
mtr afstand en draag mondkapje bij verplaatsing. Bij evenementen
vindt er een QR check plaats. Als je het precies wilt weten zie onze
website. Graag tot ziens!

KONTENTE MINSE
Zelf hebben we nót nergens unne hekel aon
Ok nie as we vruug op móete staon
We zen allebei toch vaan ut vruuge tiepe
Dus ok dan ziede os nie miepe

BREIEN
		Lena Janbroers 					1 2,50 incl.
Zondag 10.30-12.30 u
						06 51 12 69 63					1 koffie of thee
Zondag 12.30-16.00 u

November 2021

EEN KADOOTJE OM SAMEN IETS TE MAKEN
‘Maak het mee in Theresia’
In juli hebben Liesbeth en ik, Miek, een taalcursus kado gekregen.
Een moeilijk dialect voor wie zijn oorsprong niet in het Tilburgse
heeft. Ons studieboek was het boek “Harrie den Haon van den
Haajkaantsebaon” van Erik van Os en Marieke Coenen. Een aanrader
voor elke inburgeraar. Tot onze schande bleken we bij aanvang van
de cursus ieder maar drie woorden te kunnen ophoesten. Wij zijn
beslist door deze minicursus wijzer geworden wat de Tilburgse taal
betreft. Hieronder kunnen jullie ons gezamenlijk gedicht lezen. Het
schrijven hiervan gaf ons veel plezier. Waarvoor dank en hulde aan
de initiatiefneemster, Eline,Dorith en Marika.

KOOK- en EETGROEP vegetarisch info@stadstuintheresia.nl
€		
1 2,50 incl.
Donderdag 17.30-21.00 u
27 jan, 17 febr,		
Arda 									
1 koffie of thee
10 mrt en 31 mrt 2022											Inkopen eigen rekening

Zaterdag 8 januari - 7 weken
HARDLOPEN Beginnersgroep
						

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

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: 6 januari 2022.
De volgende Nieuwsbrief komt eind
januari 2022 uit.
Hou de website goed in de gaten!
Daar vind je de meest actuele informatie.

En ás we den Harrie uns zien goan
Hebbe we ok daor ginne hekel aon
We láchen vroluk in zun gezicht …
En jij las ondertussen ons urste StádsmeeHaajkaants gedicht.
Liesbeth Gommers en Miek van Asten-Gallé

Sintmiddag 27 november

Stadstuin Theresia op
zaterdagmiddag

Kerst 2021
Op zondagmiddag 26 december willen we graag
onze deuren openen voor mensen die het gezellig vinden om samen te zijn met de Kerst. Ton
Hendriks heeft aangeboden om een kerstdiner te bereiden Hij heeft
wel hulp nodig om deze middag tot een succes te maken. Wie kan
en vindt het leuk om te helpen? We horen het graag!
info@stadstuintheresia.nl

Een nieuwe leesclub in Stadstuin Theresia!
Zoveel boeken zo weinig tijd. Omdat er altijd een nog
niet gelezen boek is en je er soms niet over uitgepraat
raakt. Omdat het leuk is om het plezier van lezen te
delen met anderen. Omdat het spannend is om te horen wat een ander van het boek vindt. Omdat er nooit
genoeg zijn, start ook in de Stadstuin een eigen
leesclub. De bibliotheek stelt speciaal voor leesclubs
boeken beschikbaar zodat we, zonder hoge kosten
(1 3,00 per boek), allemaal gelijktijdig hetzelfde
boek kunnen lezen. Iedere laatste vrijdag van de
maand komen we bij elkaar in de Stadstuin. Uiteraard met koffie,
thee of een ander drankje. Het tijdstip bepalen we samen. Heb je
belangstelling meld je dan aan via mail: info@stadstuintheresia.nl

In Stadstuin Theresia

Nieuwe Kook- en Eetgroep

in 2022 ook VEGETARISCHE versie!
We zijn inmiddels gestart met de tweede kook- en eetgroep en
de deelnemers hebben er weer plezier in. Met vier mensen samen
het eten voorbereiden en daarna samen lekker dineren. Iedere
deelnemer verzint één maal het menu en verzorgt de boodschappen
(maximaal € 20,00 per avond en deze kosten zijn voor rekening
van de deelnemers). Voor het gebruik van ruimten en faciliteiten
in de Stadstuin betaald iedere deelnemer € 2,50 per avond (incl.
een kop koffie of thee).
Begin 2022 willen we een vegetarische kook- en eetgroep starten.
Er is al een echtpaar aangemeld dus we zoeken nog 2 deelnemers.
De data zijn op de volgende donderdagen van 17.30–21.00 uur:
27 januari, 17 februari, 10 maart en 31 maart 2022.
Hebt u interesse in deelname, meld u aan via info@stadstuintheresia.nl vóór 1 januari 2022 of stop een briefje in de bus bij de
Stadstuin Theresia. Vermeld: aanmelding
‘vegetarische kook- en eetgroep’, uw naam,
adres, telefoonnummer en mailadres en geef
aan of u allergieën heeft waar rekening mee
moet worden gehouden.

Elke zondag van 11.00-16.00 uur in de Stadstuin

Breien, soep en pudding

Hoe gezellig is dat? Elke zondagochtend komen ervaren handwerksters of breisters naar Lena en Henk in de Stadstuin. Ieder neemt
een eigen werk mee, er worden ervaringen en patronen uitgewisseld. Het plezier om samen dingen te doen, in dit geval breien of
ander handwerk geeft verbinding. Zijn ze uitgebreid of gehandwerkt dan gaan ze samen lunchen. Na afloop worden nog spelletjes
gedaan tot 16.00 uur voor degene die daar zin in heeft. Wat zorgt
dat zij trouw elke week komen? Ze nemen samen de week door en
genieten van het gezelschap, luisterend oor van Lena en elkaar en
de lekkernijen die Henk voor ze klaar maakt. Deze dag had Henk
een geweldige perentaart gemaakt. Ook zin? Of wil je graag advies
van ervaren breisters? Meld je aan bij Lena, en kom een keer
kijken. Er is nog plek. Zie activiteitenagenda verderop.

Wat is er te doen in Stadstuin Theresia NOV. DEC. 2021 JAN. 2022
De basisregels om het coronavirus onder controle te krijgen gelden uiteraard ook bij activiteiten van Stadstuin Theresia. Om voldoende afstand in acht te
nemen is er voor activiteiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via info@stadstuintheresia.nl. Pinnen niet mogelijk,
dus graagcontant geld meenemen.

LET OP, de avondactiviteiten t/m de eerste week van dec. vervallen, daarna onder voorbehoud (ovb). Contactpersoon informeert.
Wanneer 		

Wat			

Contactgegevens, aanmelden		

Kosten

VASTE ACTIVITEITEN

1ste Maandag 19.15-21.15 u
SCHRIJFATELIER – schrijf je vrij! 06 41 85 72 32				
6 dec, 3 jan, 7 febr 2022 (ovb) Miek van Asten		
www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier		

1 2,50 incl.
1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u
VRIJE INLOOP 		
		
Koffietje, bijkletsen, spelletjes, alles mag, niks moet				
Gratis			
										
Dinsdagen 19.30-22.00 u (ovb) VRIJ RIKKEN		
info@stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.
		
Jo										1 koffie of thee
Dinsdag 14.00-15.00 u
		

WANDELEN			
Yvonne van Berkel

06 10 34 41 82					Deelname gratis

3de dinsdag van de maand
12.30-16.00 u		

ONTMOETINGEN
Ben en Maria

Op uitnodiging					1 5,00

1ste woensdag van de maand
19.00-22.00 u (ovb)

PLAKPLAATS		 info@stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.
Collages RoNalt en Dorith							
1 koffie of thee

Donderdag 9.00-11.00 u
		

WANDELEN			
Yvonne van Berkel

Donderdag 13.30-16.00 u
		

JEU DE BOULES		
vrije inloop					1 2,50 incl.
Frank									1 koffie of thee

Donderdag 17.00-18.00 u

Afhaalpunt bestelling Goei Eete			

06 10 34 41 82					Deelname gratis

Pizzeria-Shoarma DIDIM
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 achtneming van de door Didim
toegepaste Corona regels,
in het restaurant gegeten
worden maar online
bestellen&betalen.
Bezorgen is vanaf een bestelling van € 10,00 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 uur tot middernacht.
Op dinsdag gesloten. Voor alle info: www.tilburgdidim.nl
Tel. (013) 545 45 80 / 536 76 83

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 2020
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

Vrijdag 10.30-12.30 u
SJOELEN 			info@stadstuintheresia.nl 			 1 2,50 incl.
		
Ben									1 koffie of thee
							
Zaterdag 9.30-11.30 u
HARDLOPEN 		
Pieter/Roosmarie pieter.johanns@gmail.com
1 7,50 per maand
		 Pieter
roosmarie.seijsener@gmail.com 			
06 12 41 73 66 			
€

1 25,00 voor 7 weken

SOEP EN PUDDING		lenajanbroers@hotmail.com				1 4,00 lunch

hPP hETPAVILJOEN PODIUM

aanvang 19.30 u
paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl
Woensdag 24 november (geannuleerd) Lezing over Peerke Donders www.stadstuintheresia.nl				1 2,50 incl.		
		 Vertrouwen in elkaar Abt Denis Hendrickx (wordt verzet)				
1 koffie of thee		
Woensdag 15 december (ovb)
Vertrouwen in onze rechtsstraat en de ondermijning hiervan door de georganiseerde criminaliteit.
		

Prof. Cyrille Fijnaut

		
hPP FILOSOFISCH CAFÉ 												

Woensdag 8 december (ovb)
		

TWEEDE KERSTDAG
Zondag 26 december

THEMA Stoïcijnse wijsheid vorstenbosch@planet.nl 				
Dr. Jan Vorstenbosch

1 5,00 per avond

Kerstdiner, gaat door bij voldoende interesse, info@stadstuintheresia.nl, prijs volgt.

WORKSHOPS KRUIDEN 											

Woensdag 29 dec. 10.00-13.00 u LEKKERE KRUIDEN		miekie.timmers@gmail.com				1 €28,50 excl.
		
Miekie Timmers		www.herborista.nl					koffie en thee

ELDERS IN DE WIJK

Zondag 19 december
Vanaf januari op dinsdagen
Iedere donderdag 9.30-10.30 u

ChristmasTrees, kerstborrel op het Theresiaplein, onder voorbehoud. Nader bericht volgt.
GEHEUGENKOOR		
Heidi van Tuel 06 832 98 637
GEHEUGENFITNESS		
(013) 549 26 06 of geheugenwinkel@dewever.nl

We weten elkaar steeds beter te vinden!
In september zijn we voorzichtig weer activiteiten op gaan
starten. In de ontmoeting zijn weer nieuwe initiatieven ontstaan,
wandelclub, leesclub, afhaalpunt Goei eete, kook- en eetgroep. Er
hebben zich namelijk spontaan 4 nieuwe vrijwilligers gemeld, die
ieder hun eigen energie en talenten meebrengen. Hoe bruisend is
dat! We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die beheerderstaken kunnen doen. We kunnen ALTIJD vrijwilligers gebruiken
en bouwen samen aan een team. Als vrijwilligerscoördinator is
Marjo graag bereid om met je mee te denken.
De RIVM richtlijnen zijn helaas aangescherpt
en de avondactiviteiten in de Stadstuin vervallen de komende weken. Het is niet anders.
We hopen half dec. weer meer mogelijkheden
te hebben. Overdag en voor 20.00 uur is
er nog wel genoeg mogelijk. De algemene
basisregels blijven gelden, dus handen wassen, blijf thuis bij
ziekteverschijnselen of in afwachting van een testuitslag. Houd 1,5
mtr afstand en draag mondkapje bij verplaatsing. Bij evenementen
vindt er een QR check plaats. Als je het precies wilt weten zie onze
website. Graag tot ziens!

KONTENTE MINSE
Zelf hebben we nót nergens unne hekel aon
Ok nie as we vruug op móete staon
We zen allebei toch vaan ut vruuge tiepe
Dus ok dan ziede os nie miepe

BREIEN
		Lena Janbroers 					1 2,50 incl.
Zondag 10.30-12.30 u
						06 51 12 69 63					1 koffie of thee
Zondag 12.30-16.00 u

November 2021

EEN KADOOTJE OM SAMEN IETS TE MAKEN
‘Maak het mee in Theresia’
In juli hebben Liesbeth en ik, Miek, een taalcursus kado gekregen.
Een moeilijk dialect voor wie zijn oorsprong niet in het Tilburgse
heeft. Ons studieboek was het boek “Harrie den Haon van den
Haajkaantsebaon” van Erik van Os en Marieke Coenen. Een aanrader
voor elke inburgeraar. Tot onze schande bleken we bij aanvang van
de cursus ieder maar drie woorden te kunnen ophoesten. Wij zijn
beslist door deze minicursus wijzer geworden wat de Tilburgse taal
betreft. Hieronder kunnen jullie ons gezamenlijk gedicht lezen. Het
schrijven hiervan gaf ons veel plezier. Waarvoor dank en hulde aan
de initiatiefneemster, Eline,Dorith en Marika.

KOOK- en EETGROEP vegetarisch info@stadstuintheresia.nl
€		
1 2,50 incl.
Donderdag 17.30-21.00 u
27 jan, 17 febr,		
Arda 									
1 koffie of thee
10 mrt en 31 mrt 2022											Inkopen eigen rekening

Zaterdag 8 januari - 7 weken
HARDLOPEN Beginnersgroep
						

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

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: 6 januari 2022.
De volgende Nieuwsbrief komt eind
januari 2022 uit.
Hou de website goed in de gaten!
Daar vind je de meest actuele informatie.

En ás we den Harrie uns zien goan
Hebbe we ok daor ginne hekel aon
We láchen vroluk in zun gezicht …
En jij las ondertussen ons urste StádsmeeHaajkaants gedicht.
Liesbeth Gommers en Miek van Asten-Gallé

Sintmiddag 27 november

Stadstuin Theresia op
zaterdagmiddag

Kerst 2021
Op zondagmiddag 26 december willen we graag
onze deuren openen voor mensen die het gezellig vinden om samen te zijn met de Kerst. Ton
Hendriks heeft aangeboden om een kerstdiner te bereiden Hij heeft
wel hulp nodig om deze middag tot een succes te maken. Wie kan
en vindt het leuk om te helpen? We horen het graag!
info@stadstuintheresia.nl

Een nieuwe leesclub in Stadstuin Theresia!
Zoveel boeken zo weinig tijd. Omdat er altijd een nog
niet gelezen boek is en je er soms niet over uitgepraat
raakt. Omdat het leuk is om het plezier van lezen te
delen met anderen. Omdat het spannend is om te horen wat een ander van het boek vindt. Omdat er nooit
genoeg zijn, start ook in de Stadstuin een eigen
leesclub. De bibliotheek stelt speciaal voor leesclubs
boeken beschikbaar zodat we, zonder hoge kosten
(1 3,00 per boek), allemaal gelijktijdig hetzelfde
boek kunnen lezen. Iedere laatste vrijdag van de
maand komen we bij elkaar in de Stadstuin. Uiteraard met koffie,
thee of een ander drankje. Het tijdstip bepalen we samen. Heb je
belangstelling meld je dan aan via mail: info@stadstuintheresia.nl

In Stadstuin Theresia

Nieuwe Kook- en Eetgroep

in 2022 ook VEGETARISCHE versie!
We zijn inmiddels gestart met de tweede kook- en eetgroep en
de deelnemers hebben er weer plezier in. Met vier mensen samen
het eten voorbereiden en daarna samen lekker dineren. Iedere
deelnemer verzint één maal het menu en verzorgt de boodschappen
(maximaal € 20,00 per avond en deze kosten zijn voor rekening
van de deelnemers). Voor het gebruik van ruimten en faciliteiten
in de Stadstuin betaald iedere deelnemer € 2,50 per avond (incl.
een kop koffie of thee).
Begin 2022 willen we een vegetarische kook- en eetgroep starten.
Er is al een echtpaar aangemeld dus we zoeken nog 2 deelnemers.
De data zijn op de volgende donderdagen van 17.30–21.00 uur:
27 januari, 17 februari, 10 maart en 31 maart 2022.
Hebt u interesse in deelname, meld u aan via info@stadstuintheresia.nl vóór 1 januari 2022 of stop een briefje in de bus bij de
Stadstuin Theresia. Vermeld: aanmelding
‘vegetarische kook- en eetgroep’, uw naam,
adres, telefoonnummer en mailadres en geef
aan of u allergieën heeft waar rekening mee
moet worden gehouden.

Elke zondag van 11.00-16.00 uur in de Stadstuin

Breien, soep en pudding

Hoe gezellig is dat? Elke zondagochtend komen ervaren handwerksters of breisters naar Lena en Henk in de Stadstuin. Ieder neemt
een eigen werk mee, er worden ervaringen en patronen uitgewisseld. Het plezier om samen dingen te doen, in dit geval breien of
ander handwerk geeft verbinding. Zijn ze uitgebreid of gehandwerkt dan gaan ze samen lunchen. Na afloop worden nog spelletjes
gedaan tot 16.00 uur voor degene die daar zin in heeft. Wat zorgt
dat zij trouw elke week komen? Ze nemen samen de week door en
genieten van het gezelschap, luisterend oor van Lena en elkaar en
de lekkernijen die Henk voor ze klaar maakt. Deze dag had Henk
een geweldige perentaart gemaakt. Ook zin? Of wil je graag advies
van ervaren breisters? Meld je aan bij Lena, en kom een keer
kijken. Er is nog plek. Zie activiteitenagenda verderop.

