
Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    MRT.   APR.  MEI   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 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. 
  Miek van Asten  www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier  1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u VRIJE INLOOP        muv de 3de di.       
  Koffietje, bijkletsen, spelletjes       (Ontmoetingen)  
Vanaf 13.30-16.00 u  Rikken indien voldoende gegadigden, of ander spel    muv de 3de di.  
            (Ontmoetingen)      
Dinsdagen 19.30-22.00 u    VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
  Jo          1 koffie of thee

Dinsdag 14.00-15.00 u WANDELEN   06 10 34 41 82     svp vooraf aanmelden!  Deelname gratis
  Yvonne van Berkel  

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 
 
Woensdag 11.30-13 u Afhaalpunt bestelling ONS SOEPJE Bestellen: www.onssoepjetilburg.nl  1 3,95 per maaltijd

Donderdag vanaf 7 april  Kennismaken met SOFROLOGIE, proefcursus 8 weken    1 2,50 incl.
Ochtend of avond ovbh Tracy van Ham Aanmelden info@stadstuintheresia.nl    1 koffie of thee  
  met vermelding naam, adres, telefnr. en voorkeur voor donderdag ochtend óf  donderdagavond

Donderdag 9.00-11.00 u WANDELEN   06 10 34 41 82     svp vooraf aanmelden!  Deelname gratis
  Yvonne van Berkel 

Donderdag 13.30-16.00 u  JEU DE BOULES  vrije inloop     1 2,50 incl.
  Frank 

Donderdag 17.00-18.00 u Afhaalpunt bestelling Goei Eete Bestellen: www.goeieete.nl      
  1 koffie of thee

Vrijdag 11.30-13 u Afhaalpunt bestelling ONS SOEPJE Bestellen: www.onssoepjetilburg.nl  1 3,95 per maaltijd 

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
Zaterdag 8 januari - 7 weken   HARDLOPEN Beginnersgroep roosmarie.seijsener@gmail.com     1 25,00 voor 7 weken
      06 12 41 73 66      

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

Zondag 12.30-16.00 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 2,50 lunch

hPP hETPAVILJOEN PODIUM aanvang 19.30 u   paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl  1 2,50 incl.
Woensdag 23maart Lezing over Peerke Donders www.stadstuintheresia.nl    1 koffie of thee
  Vertrouwen in elkaar Abt Denis Hendrickx 
Woensdag 30 maart Met elkaar in gesprek over dementie, ook vanuit vertrouwen.
  Heidi van Tuel, dementieconsulent de Wever en werkgroep Dementievriendelijk Theresia
Woensdag 20 april                    Staat gepland over het thema VERTROUWEN. Meer informatie? stuur ons een mail. 

hPP FILOSOFISCH CAFÉ             
Woensdag 9 maart THEMA Stoïcijnse wijsheid vorstenbosch@planet.nl      1 5,00 per avond
   Laatste in een reeks van 3 Dr. Jan Vorstenbosch

Geheugenwinkel/Koor/Fitness aanmelden bij de Geheugenwinkel 
  geheugenwinkel@dewever.nl 013 549 26 06  
  Contactpersoon: Heidi van Tuel 06 832 98 637 
Elke dinsdag 14.00-15.00 u GEHEUGENKOOR  Clarissekapel Lange Nieuwstraat 
Elke donderdag 9.30-10.30u GEHEUGENFITNESS  Clarissekapel Lange Nieuwstraat

Earth day   Theresia in het donker, allemaal de lichten uit!
26 maart om 20.30-21.30 u

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: 15 april 2022. 
De volgende Nieuwsbrief komt
begin mei 2022 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 turkse pizza’s 
en verfijnde schotels 
kunnen online worden 
besteld.
Bezorgen is vanaf een 
bestelling van € 10,00 
gratis!.... en afhalen kan 
natuurlijk ook.  

De openingstijden zijn:
Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 00.00 uur
Zondag van 15.00 tot 21.00 uur. Op dinsdag gesloten.
Voor alle info: www.tilburgdidim.nl

Pizzeria-Shoarma DIDIM

Letterlijk de kapper 
om de hoek. In de 
Veldhovenring heeft 
Harrie het kappersvak 
al jong geleerd.
Hier heeft hij ook op 
jonge leeftijd zijn 
vrouw Karin ontmoet. 

Veel herinneringen, vertrouwde klanten en binding met 
de buurt. Inmiddels al ruim 25 jaar runnen ze hun zaak 
met veel aandacht en oog voor de klant.  Harries hairline,  
een begrip in de buurt. Harrie, Karin en hun team verwel-
komen je heel graag aan de Veldhovenring! 
                                                      
Voor alle info over Harries Hairline: www.harrieshairline.nl  
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!   
                                           
Veldhovenring 164, 5041 BE Tilburg.

Vertrouwd verder
Het land gaat weer open en onze Stadstuin ook. Wat is het fijn 
om elkaar weer te treffen en met elkaar activiteiten te onderne-
men. Het voelt als vertrouwd terwijl er natuurlijk ook wel dingen 
veranderen. Maar het mooiste nieuws is dat we vanaf 25 februari 
weer helemaal open zijn. Zonder toegangsbewijs of mondkapje. 
En zonder (verplichte) 1,5 meter. Wel vragen we je met klachten 
thuis te blijven. Het is dan verstandig om je eerst te laten testen. 
En we vragen je om regelmatig je handen te wassen. Verder zijn 
er allerlei nieuwe activiteiten en is ook de organisatie wat aan-
gepast. Je leest er alles over in de nieuwsbrief en op de website. 
We zien er naar uit om elkaar weer vaak te ontmoeten op onze 
vertrouwde en fijne plek, midden in de buurt.

Kennismaken met schaken
 
Op 17 januari 2022 is op de maandagmid-
dag ‘Kennismaken met Schaken’ van start 
gegaan. 
Een buurtgenoot, Bert Wels, geeft deze be-
ginnerscursus. Bert speelt zelf al enige tijd 
schaak bij de Stukkenjagers hier in Tilburg. 
Hij heeft dus veel kennis en ervaring en wil deze inzetten om  
dit aan anderen over te dragen. De stukkenjagers stellen hun  
materialen graag ter beschikking, waarvoor dank! 
De activiteit wordt op maandagmiddag gegeven vanaf 15.00 uur  
en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Zoals gebruikelijk wordt bij vaste 
activiteiten voor het gebruik van materialen (is in voorzien) en 
de ruimte in de Stadstuin een vergoeding van1 2,50 p.p.  
gevraagd (dit is incl. 1 kop koffie of thee).  
Er zijn 2 enthousiaste cursisten, er is dus nog plek. Heeft u  
interesse stuur dan een mail naar info@stadstuintheresia.nl  
met uw naam en telefoonnummer en meld dat u interesse heeft.

SCHRIJVEN...OF WANDELEN - SCHRIJVEN ÉN 
WANDELEN, WANDELEN EN SCHRIJVEN...
 
Wat doe je liever?.... vroegen ze me pas. En dan kwam er zo’n 
keuzelijstje. Je móest kiezen! En daar ging het dus fout. Schrij-
ven en wandelen hoort voor mij bij elkaar. 
Al een paar jaar schrijf ik bij Stadstuin Theresia één avond per 
maand met een groepje mensen, het Schrijfatelier. Wij houden 
ons twee uur lang bezig met vrij schrijven / Free Writing. Schrij-
ven binnen een afgesproken tijd en en dan delen met elkaar, naar 
behoefte.

Omdat wandelen er voor mij dus zo bij hoort heb ik nu besloten 
een NIEUWE mogelijkheid aan te bieden om, voorlopig één keer 
per maand, schrijven te combineren met een wandeling. Op een 
ochtend! Mogelijk de woensdagochtend. Het wordt niet persé een 
lange wandeling, maar een die je inspiratie in gang zet om deze 
daarna bij Stadstuin Theresia op papier te vangen. Reken maar op 
2 uur. Heb je interesse laat het me weten: miekgalle@gmail.com 
of bel 06 41 85 72 32. 
P.S. Je mag je natuurlijk ook altijd aanmelden voor ons Schrijf-
atelier op de eerste maandagavond van de maand. Je bent van 
harte welkom.

Miek van Asten

zondag 27 maart 2022 van 10.30 tot 16.00 uur

Open dag Brei – en handwerkclub 
Elke zondag om 10.30 uur start 
de breiclub- en handwerkclub. 
Een club waar we trots op zijn! Ze 
hebben al veel werkjes voor goede 
doelen gemaakt. Lena zorgt voor 
een warm welkom. Rond 12.00 uur 
lunchen zij gezamenlijk (soep en 
pudding). Daarna wordt er voor wie 
wil nog gehandwerkt of spelletjes 
gedaan tot 16.00 uur. Je kunt ieder 
moment van de zondag aansluiten 
of juist weer naar huis gaan. Kom 
anders eens kijken op onze open 
dag. Om kennis te maken, deel te 
nemen, raad te vragen of ideeën op te doen voor nieuwe patro-
nen. Of zelfs iets in opdracht laten maken. Aanmelden voor de 
open dag hoeft niet. Je bent van harte welkom om gewoon even 
binnen te lopen. En: heb je nog brei-/haak-/borduurgaren over? 
Wij gebruiken ze graag en zetten ze in voor goede doelen.

Van boer naar bord….
verser kan niet
 
Sinds enkele weken zijn wij afhaalpunt 
voor Goei Eete. Elke donderdag tussen 
17.00 en 18 uur kun je bij ons je bestel-

ling afhalen. Heerlijk vers en verantwoord. www.goeieete.nl  
Hier zijn diverse leveranciers uit de buurt bij aangesloten.

Een gezonde maaltijd 2 keer per week
 
Sinds 15 februari is Stadstuin Theresia af-
haalpunt voor soep en een maaltijd voor de 
vriendelijke prijs van 1 3,95. Hun streven is 
een gezonde maaltijd toegankelijk maken voor 
iedereen. Voor meer informatie en aanmelding 
zie www.onssoepjetilburg.nl 
Elke week is op woensdag en vrijdag een afhaal- 
moment van 11.30-13.00 uur. 
Als Stadstuin Theresia dragen we graag ons steentje bij aan dit 
mooie initiatief. Wij zijn enkel afhaalpunt. Alles loopt via Ons 
Soepje zelf. Graag tot ziens in Theresiastraat 15A.

Rikken op dinsdagmiddag? 
 
Welkom om 13.30 uur in Stadstuin 
Theresia (behalve de 3de dinsdag van de 
maand, dan is er een andere activiteit). 

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

Januari 2022

Veldhovenring
is de rode draad in het
leven van Harrie en Karin                                                                                                                                            
          



Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia. 
E-mail: info@stadstuintheresia.nlVanaf 7 april in Stadstuin Theresia

Kennismaking met Sofrologie
 

Sofrologie is een oefen- 
methode om lichaam en geest 
te helen en te ontspannen. Het 
is in Nederland vrij nieuw maar 
al meer dan 60 jaar bekend in 
België, Frankrijk, Zwitserland en 
Spanje.  
De oefeningen zijn eenvoudig 
toe te passen, ook door men-
sen die moeite hebben met 

mediteren bijvoorbeeld. Je hebt er geen  
speciale kleding bij nodig of oefenmatjes e.d. 

Mijn naam is Tracy van Ham en ik woon in de wijk. Ik werk al  
30 jaar binnen de GGZ met mensen met aanhoudende lichame-
lijke klachten (ALK). De grootste oorzaak van deze aanhoudende 
klachten is over het algemeen, het (jarenlang) ervaren van  
chronische stress in lichaam en geest.  
Zo heb ik de opleiding tot sofroloog gevolgd in Antwerpen.  
Sofrologie wordt ook mindfulness 2.0 genoemd. Het verschil kort 
gezegd; mindfulness laat zijn wat er op dat moment is (dus ook 
als je onrust voelt, dan is dat wat het is). Sofrologie is vooral 
gericht op het ervaren van ontspanning in lichaam en geest.  
Graag wil ik binnen de wijk een (proef)cursus van 8 sessies  
(á 1,5-2 uur) ter kennismaking met sofrologie starten voor een 
groepje van 4-5 personen.  
Ik hoop op deze manier wijkgenoten meer ontspanning in  
lichaam en geest te laten ervaren. Maar ook voor mezelf; om te 
kunnen ervaren hoe ik sofrologie in een groep kan vormgeven. 

Vanaf donderdag 7 april. Afhankelijk van de voorkeuren van de 
aanmelders gaat het OF in de ochtend OF in de avond plaatsvin-
den. Kosten: 1 2,50 per keer voor het gebruik van de ruimte en 
materialen. Hiervoor krijgt u ook nog 1 kopje koffie of thee gra-
tis. Meld je aan via info@stadstuintheresia.nl  
Graag een mailtje met vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer en voorkeur voor de donderdag ochtend óf -avond. 
Na aanmelding zal ik contact met je opnemen en maak dan graag 
een afspraak ter kennismaking voorafgaand aan de cursus.  
Hoop je te mogen ontmoeten; groetjes Tracy 

“Samen met je buurtgenoten 
hardlopen is extra leuk!”
 
Op 29 januari 
is de hardloop-
groep voor 
beginners van 
start gegaan. 
Maar liefst 
15 sportieve 
buurtbewo-
ners zijn de 
uitdaging 
aangegaan om op 
zaterdagochtend de loopschoenen aan trekken. 
Sommigen gaan voor het eerst hardlopen, anderen maken een 
nieuwe start. De één ambieert het lopen van de Tilburg Ten Miles, 
de ander wil rustig een rondje kunnen lopen. Iedereen wil fitter 
worden, en dat gaat in ieder geval lukken. Respect voor deze 
leuke club buurtgenoten! 
Nog een paar reacties van de lopers: 
“Op een laagdrempelige manier kennis maken met hardlopen en 
in een rustig tempo opbouwen” 
“Samen in de buitenlucht aan je conditie werken” 
“Heel fijn om in een groep het hardlopen weer op te pakken” 
“Gezelligheid!” 
Op 12 maart is de feestelijke afsluiting van de beginnerscursus. 
In een volgende Nieuwsbrief lees je hoe het de hardlopers vergaat.... 

PlakPlaats Tilburg
 
PlakPlaats Tilburg organiseert iedere 
eerste woensdagavond van de maand 
van 19.00 tot 22.00 uur een inloop 
collage avond voor beginners en 
gevorderden bij Stadstuin Theresia. 
PlakPlaats Tilburg is naar voorbeeld 
van Blijven Plakken in Den Haag. 
Elke maand komen collagemakers van 
het collectief Blijven Plakken rond borreltijd samen in het atelier 
van oprichter Juliette Pestel om aan de hand van een thema te  
(k)nippen en plakken. Dit idee hebben Niels Mud en Ro-Nalt 
Schrauwen overgenomen en in Tilburg geïntroduceerd. Tegenwoor-
dig worden de avonden georganiseerd door Dorith van der Lee en 
Ro-Nalt Schrauwen. Soms is er een thema en op andere avonden is 
het naar eigen inzicht. Iedereen is welkom. 
Wat je nodig hebt is een schaar/scalpelmesje, een snij mat/stuk 
dik karton, één of meerdere tijdschriften, lijm en papier om de 
collage(s) op te plakken en goede zin. Op het eind van de avond 
tonen we elkaar het resultaat. Meer informatie: zoek ‘PlakPlaats 
Tilburg’ op Facebook. Groet, Ro-Nalt

Vrijwilliger in het zonnetje
 
Wil Wil niet op de foto….. en  eigenlijk ook niet in het zonnetje….

Wil van den Hout, al ruim 3 jaar trouwe vrijwilliger in de Stads-
tuin. Op maandagochtend is hij paraat als vrijwilliger tuingroep, 
ook met sjoelen is hij van de partij. Zowel als deelnemer maar 
zeker ook voor het verrichten van hand – en spandiensten. Hij is 
nooit te beroerd om te helpen. In de tijd toen we in de lockdown 
terecht kwamen is hij de zolder op komen ruimen. Hij heeft daar 
heel wat uren nuttig werk verricht en uiteraard in alle beschei-
denheid. Tijdens ons gesprekje moest Ben af en toe aanvullen, 
want Wil zelf staat niet graag voor het voetlicht. Hij heeft  
40 jaar bij het Rode Kruis gewerkt en geniet nu van de vrijheid 
om te kiezen wat hij wel of niet wil doen. En dat is nog steeds 
heel veel. Helaas geen foto….maar als je hem wil ontmoeten…
loop gewoon maar binnen in de Stadstuin. 

Earth Hour in Theresia
 
Kun jij je iets voorstellen bij Theresia in 
sterrenlicht? Onze wijk zonder kunstmatig 
licht? Eens per jaar is er een kansje dat 
onze mooie wijk het echte donker kan erva-
ren, namelijk tijdens Earth Hour. Dit jaar is 
Earth Hour gepland op 26 maart, van 20.30-21.30 uur. Wereldwijd 
doen miljoenen mensen een uurtje het licht uit om aandacht te 
vragen voor de kwetsbare natuur op aarde. Wil jij ook bijdragen 
aan bewustwording voor klimaatverandering en oplossingen hier-
voor? En misschien wel genieten van een eindeloze sterrenhemel? 

Zet Earth Hour in je agenda en doe op 26 maart om 20.30 uur het 
licht uit! 
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/earth-hour Valentijnsactie in Theresia

 
De werkgroep 
dementie-

vriendelijk Theresia ging 
14 februari de straat op 
om het gesprek aan te 
gaan over dementie. Er 
kwamen veel ervarin-
gen naar voren, mooie 
gesprekken. Op deze 
manier willen we men-
sen een warm hart toe-
dragen en het praten 
over dementie wat 
meer gewoon maken. 
Een luisterend oor en 
bewust maken van 
mogelijkheden in de 
buurt. Gelijktijdig 
met deze nieuwsbrief 
vind je een vragenlijst 
in de brievenbus. 

Wil je ons svp helpen Theresia dementievriendelijk(er) te maken 
en deze invullen? Heel graag, voor 20 maart. Er zit een toelich-
ting bij namens de werkgroep met QR code.

Van betekenis zijn voor een
buurtgenoot, juist nu
 
In Oud-Noord zijn we hard op zoek naar vrijwilligers die een  
maatje willen zijn voor een ander. Wekelijks maak je wat tijd vrij 
voor de ander. Je betekent iets voor een medeburger met een  
ondersteuningsvraag. Wil jij een luisterend oor bieden aan degene 
die dat goed kan gebruiken? Individuele begeleiding bij concrete 
taken of contact maken?

Wat verwachten wij van jou? 
-  Betrouwbaarheid en eerlijkheid, Aanvraag VOG en open staan   
 voor begeleiding. 
Wat mag jij van ons verwachten? 
-  Goede begeleiding, samen bekijken wat het beste bij je past. 
-  Je mag gratis deelnemen aan workshops en cursussen. 
Info of aanmelden bij Jannie Haverkamp.

Met vriendelijke groet,

Jannie Haverkamp, Sociaal Werker 
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg 
Mobiel: 06 26 47 11 68 
E-mail: janniehaverkamp@contourdetwern.nl 
www.contourdetwern.nl

“Een ander blij kunnen maken geeft ook mijn leven meer kleur” 
“Mooi om nabij te mogen zijn, vanuit medemenselijkheid”

www.facebook.com/tilburgsmaatje   
Meer info www.tilburgsmaatje.nl

TENTOONSTELLING in de buurt 
‘PORTRETTENCHIRURGIE’
 

Een markante tentoon-
stelling van Moniek 
Smeets, een bevlogen 
kartontovenaar. Relie-
ken uit vervlogen  
tijden, van Treebeek 
tot Tilburg. 
“Tien vensters vol 
analoge deep fake en 
andere aardigheden 

door beeldend kunstenaar, animator 
en theatermaker Moniek Smeets. Een nieuwe werkelijkheid vol 

bewogen alternatieve feiten en spiegelbedrog .... Is alles wel wat 
het lijkt?  
De tentoonstelling ‘Portrettenchirurgie’ t/m zondag 13 maart 
2022 te zien in het ‘Metropolitan Museum, Tilburg’, raamtentoon-
stellingen aan de Stedekestraat 15 te Tilburg, dagelijks dag en 
nacht geopend en de toegang is vrij. telefoon: (013) 5358041 / 
06 20 32 50 30. E-mail: post@metropolitanmuseum.nl   
website: www.metropolitanmuseum.nl

Beweging in de Stadstuin
 
Superfijn dat we nu snel verder open gaan. Met een groot aantal 
vrijwilligers hebben we de taken inmiddels opnieuw verdeeld.  
Misschien is het nog niet voor iedereen bekend, maar Ben is  
gestopt als beheerder. Hij blijft gelukkig betrokken bij de Stads-
tuin, maar zal niet meer alles regelen. We zijn natuurlijk erg blij 
met alles dat Ben gedaan heeft voor de Stadstuin en daar gaan 
we zeker nog bij stil staan. Maar nu Ben als beheerder stopt, 
lopen ook de contacten rondom activiteiten en ruimtes anders. 
Voor huur van onze ruimten en nieuwe activiteiten kun je  
contact opnemen met Arda Becx (info@stadstuintheresia.nl, 
tel. 013-5436581). Voor vragen rondom beheer: Ronald Heuer 
(ronald61@ziggo.nl – tel. 06 54 77 11 32). En als je vrijwilliger 
bent of wilt worden: Marjo Janssens (marjojanssens1@gmail.com 
– tel. 06 46 19 06 46). En natuurlijk is ook het bestuur  
bereikbaar via Patrick Vermeulen (mail@patrickvermeulen.com – 
tel. 06 20 70 30 12).

hetPaviljoen Podium  
 
We kunnen weer van start!

Op 9 maart trapt het Filosofisch Café af met de laatste bijeen-
komst.  Zeer waarschijnlijk zit er een verlenging in. Over het hoe 
en wat wordt u geïnformeerd.

Het thema voor dit jaar is ‘vertrouwen’. Vertrouwen in elkaar  
en onze instituties. We trappen op 23 maart af met abt Denis 
Hendrickx. Hij zal aan de hand van leven en werken van Peerke 
Donders vertrouwen in elkaar met ons bespreken.

Op 30 maart organiseert de Werkgroep Dementievriendelijke wijk, 
samen met het Paviljoen Podium, een dialoog met de aanwezigen 
over dementie. Ook hier gaat het om vertrouwen hebben en op-
brengen in elkaar. 

Helaas kan de geplande bijeenkomst met prof. Cyrille Fijnaut 
wegens ziekte van de inleider geen doorgang vinden. We wensen 
hem beterschap. We zijn op zoek naar een vervanger om het  
thema ‘vertrouwen in instituties’ met ons te bespreken. 

In een volgende Nieuwsbrief meer.

‘Langzamer leven’ 
 
Al een tijdje schrijf ik gedichten. 
Over leven in het nu, langzamer  
leven, geluksmomenten, maar ook over verdriet en hoe je positie-
ve energie kunt vinden.  
Waarom doe ik dit eigenlijk? Omdat ik elke dag dankbaar ben voor 
alles wat ik heb. Omdat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Onze 
nu 6-jarige dochter Lise heeft leukemie gehad toen ze 4 was en is 
nu weer gezond. We hebben heftige jaren achter de rug. Om deze 
reden sta ik anders in het leven dan voorheen. Kan ik genieten van 
alle kleine momenten. Terwijl iedereen in mijn omgeving heel veel 
met werk, carrière en geld bezig is, ben ik dat niet. Want in deze 
gekke tijden vind ik rust bij mijn kinderen, bij hun onbevangen-
heid en hun vertrouwen dat alles goed komt. Ik denk aan wat er 
echt belangrijk is in dit leven. En dat is niet hoe succesvol je bent. 
Nee, het draait om liefde. Zeker nu merk ik hoe belangrijk sociale 
contacten zijn. Hoe je kan opbloeien van bijzondere en kwetsbare 
gesprekken. Van echtheid in mensen. Dat is wat ertoe doet. 
En daarom klim ik soms samen met mijn kinderen in een boomhut 
en doe ik gek met ze. Omdat ik weet: dit gevoel is het beste ter 
wereld. Al het andere is bijzaak. 
Zoals woorden iemand kunnen raken, raak je met liefde elkaars 
hart. En dat is geen sentimentele onzin, maar echt waar. Dat is 
leven! Ik deel daarom graag met jullie één van mijn gedichten 
hierover:

Wat ben ik blij 
Dat ik jullie heb leren kennen 
Met jullie onbevangenheid 
En enorme fantasie 
Dompel ik me onder  
In ‘n wereld zonder gêne 
Waar spelen ‘n alledaagse 
Bezigheid is, kind zijn 
Kent geen grenzen 
Alles wordt getolereerd 
In jullie hoofd is alles mogelijk 
Van eenhoorns met vleugels tot 
Vliegen naar mooie regenbogen 
Een perfecte wereld om te zijn 
Ik blijf nog even want 
Wat voelt kind zijn fijn ❤ 

Ik beken: voordat ik kinderen had was ik bang een suffe huis-
moeder te worden. En juist nu geniet ik van de knusheid van het 
samenzijn en ze zien (op)groeien. Nu meer dan ooit. Omdat ik 
besef: niets is vanzelfsprekend. Dus: heb lief! Heb plezier!  
Leef langzaam. Geniet! Want puur leven begint hier. Vergeet dat 
niet. ❤  
Wij zijn elke dag dankbaar voor een normaal leven. Dat gevoel 
gunnen we elk gezin met een ernstig ziek kind. Voor alle kin-

deren die ongewild in het 
ziekenhuis liggen.  Marga van 
Neerven 
Ik geef de pen door aan.......
Roos van Dooren.

We missen een hele trouwe 
bezoeker van de Stadstuin.  
Dhr. Jan Huijbregts is op  
10 jan overleden.

Bijna tot het einde toe zelf-
standig, het leven in eigen-
hand houdend

Mogelijk hebt u hem wel eens 
ontmoet in de Stadstuin, of tijdens een wandeling in de buurt. 
Hij was vriendelijk, altijd in voor een praatje, positief en geinte-
resseerd in de ander. Hij was in de Stadstuin vaste deel- 
nemer bij het sjoelen en rikken. Hij voelde zich thuis in de wijk 
en in de Stadstuin.  
Jan, je wordt gemist, als trouwe gangmaker, bij het rikken  
genietend van een donker biertje.

Tuinberichten 
Column Patrick  

De samenleving. We hebben het er vaak 
over. Toch is het een kwetsbaar woord. 
Samen leven is namelijk best ingewikkeld. 
Sterker nog: je eigen leven leiden is soms 
al moeilijk genoeg. Het is vaak zoeken naar 
wat goed is. En dat roept allerlei vragen 
op. Waarom gedragen mensen zich niet fatsoenlijk? Waar liggen 
grenzen en wanneer worden grenzen overschreden? Waarom heeft 
de een meer dan de ander? Wie bepaalt dat eigenlijk? Wat mag ik 
van de overheid verwachten? En wanneer krijg ik hulp? 
Je zou het door alle nare nieuwsberichten bijna vergeten, maar 
eigenlijk doen we dat ‘samen leven’ meestal hartstikke goed. 
Zoals het thuis gaat, op het werk, bij je sportvereniging: je moet 
er soms wel moeite voor doen. Zeker als er dingen veranderen. Of 
als bijvoorbeeld door een pandemie alles op zijn kop wordt gezet. 
Juist op zo’n moment is elkaar opzoeken cruciaal. Luisteren naar 
elkaar. Elkaar vertrouwen geven. Accepteren dat het niet altijd 
gaat zoals jij bedacht had, maar dat dat ook goed kan zijn. Het 
gaat er in een samenleving niet om dat alles vanzelf gaat, maar 
hoe je je gedraagt als dat niet zo is. En als het niet gaat zoals je 
wilt: op wie kan je dan vertrouwen? Ook binnen onze Stadstuin 
hebben we ons de afgelopen jaren veel moeten aanpassen. En de 
komende jaren zal er vast nog wel het een en ander veranderen. 
Dat is geen enkel probleem. Integendeel. Want we hebben een 
fantastische groep vrijwilligers die onze Stadstuin draagt en  
samen verder brengen. Dat geeft mij vertrouwen in een mooie 
toekomst van onze mini-samenleving. Midden in Theresia.

Hartelijke groet, Patrick

Verzoek  Heb je vaste planten, voor buiten 
over? Wij zijn er blij mee!
 

Het lijkt misschien wat aan de vroege 
kant, maar we willen er graag op tijd 
bij zijn. Het voorjaar dient zich soms 
vroeger aan dan je denkt. Je kunt ze 
afgeven bij de Stadstuin. Als dat niet 
lukt zijn wij als tuingroepleden graag 
bereid om ze op te halen. Je kunt een 
mail sturen naar info@stadstuinthere-
sia.nl of stop een briefje in de bus. 

We horen het graag! De tuingroep



Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia. 
E-mail: info@stadstuintheresia.nlVanaf 7 april in Stadstuin Theresia

Kennismaking met Sofrologie
 

Sofrologie is een oefen- 
methode om lichaam en geest 
te helen en te ontspannen. Het 
is in Nederland vrij nieuw maar 
al meer dan 60 jaar bekend in 
België, Frankrijk, Zwitserland en 
Spanje.  
De oefeningen zijn eenvoudig 
toe te passen, ook door men-
sen die moeite hebben met 

mediteren bijvoorbeeld. Je hebt er geen  
speciale kleding bij nodig of oefenmatjes e.d. 

Mijn naam is Tracy van Ham en ik woon in de wijk. Ik werk al  
30 jaar binnen de GGZ met mensen met aanhoudende lichame-
lijke klachten (ALK). De grootste oorzaak van deze aanhoudende 
klachten is over het algemeen, het (jarenlang) ervaren van  
chronische stress in lichaam en geest.  
Zo heb ik de opleiding tot sofroloog gevolgd in Antwerpen.  
Sofrologie wordt ook mindfulness 2.0 genoemd. Het verschil kort 
gezegd; mindfulness laat zijn wat er op dat moment is (dus ook 
als je onrust voelt, dan is dat wat het is). Sofrologie is vooral 
gericht op het ervaren van ontspanning in lichaam en geest.  
Graag wil ik binnen de wijk een (proef)cursus van 8 sessies  
(á 1,5-2 uur) ter kennismaking met sofrologie starten voor een 
groepje van 4-5 personen.  
Ik hoop op deze manier wijkgenoten meer ontspanning in  
lichaam en geest te laten ervaren. Maar ook voor mezelf; om te 
kunnen ervaren hoe ik sofrologie in een groep kan vormgeven. 

Vanaf donderdag 7 april. Afhankelijk van de voorkeuren van de 
aanmelders gaat het OF in de ochtend OF in de avond plaatsvin-
den. Kosten: 1 2,50 per keer voor het gebruik van de ruimte en 
materialen. Hiervoor krijgt u ook nog 1 kopje koffie of thee gra-
tis. Meld je aan via info@stadstuintheresia.nl  
Graag een mailtje met vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer en voorkeur voor de donderdag ochtend óf -avond. 
Na aanmelding zal ik contact met je opnemen en maak dan graag 
een afspraak ter kennismaking voorafgaand aan de cursus.  
Hoop je te mogen ontmoeten; groetjes Tracy 

“Samen met je buurtgenoten 
hardlopen is extra leuk!”
 
Op 29 januari 
is de hardloop-
groep voor 
beginners van 
start gegaan. 
Maar liefst 
15 sportieve 
buurtbewo-
ners zijn de 
uitdaging 
aangegaan om op 
zaterdagochtend de loopschoenen aan trekken. 
Sommigen gaan voor het eerst hardlopen, anderen maken een 
nieuwe start. De één ambieert het lopen van de Tilburg Ten Miles, 
de ander wil rustig een rondje kunnen lopen. Iedereen wil fitter 
worden, en dat gaat in ieder geval lukken. Respect voor deze 
leuke club buurtgenoten! 
Nog een paar reacties van de lopers: 
“Op een laagdrempelige manier kennis maken met hardlopen en 
in een rustig tempo opbouwen” 
“Samen in de buitenlucht aan je conditie werken” 
“Heel fijn om in een groep het hardlopen weer op te pakken” 
“Gezelligheid!” 
Op 12 maart is de feestelijke afsluiting van de beginnerscursus. 
In een volgende Nieuwsbrief lees je hoe het de hardlopers vergaat.... 

PlakPlaats Tilburg
 
PlakPlaats Tilburg organiseert iedere 
eerste woensdagavond van de maand 
van 19.00 tot 22.00 uur een inloop 
collage avond voor beginners en 
gevorderden bij Stadstuin Theresia. 
PlakPlaats Tilburg is naar voorbeeld 
van Blijven Plakken in Den Haag. 
Elke maand komen collagemakers van 
het collectief Blijven Plakken rond borreltijd samen in het atelier 
van oprichter Juliette Pestel om aan de hand van een thema te  
(k)nippen en plakken. Dit idee hebben Niels Mud en Ro-Nalt 
Schrauwen overgenomen en in Tilburg geïntroduceerd. Tegenwoor-
dig worden de avonden georganiseerd door Dorith van der Lee en 
Ro-Nalt Schrauwen. Soms is er een thema en op andere avonden is 
het naar eigen inzicht. Iedereen is welkom. 
Wat je nodig hebt is een schaar/scalpelmesje, een snij mat/stuk 
dik karton, één of meerdere tijdschriften, lijm en papier om de 
collage(s) op te plakken en goede zin. Op het eind van de avond 
tonen we elkaar het resultaat. Meer informatie: zoek ‘PlakPlaats 
Tilburg’ op Facebook. Groet, Ro-Nalt

Vrijwilliger in het zonnetje
 
Wil Wil niet op de foto….. en  eigenlijk ook niet in het zonnetje….

Wil van den Hout, al ruim 3 jaar trouwe vrijwilliger in de Stads-
tuin. Op maandagochtend is hij paraat als vrijwilliger tuingroep, 
ook met sjoelen is hij van de partij. Zowel als deelnemer maar 
zeker ook voor het verrichten van hand – en spandiensten. Hij is 
nooit te beroerd om te helpen. In de tijd toen we in de lockdown 
terecht kwamen is hij de zolder op komen ruimen. Hij heeft daar 
heel wat uren nuttig werk verricht en uiteraard in alle beschei-
denheid. Tijdens ons gesprekje moest Ben af en toe aanvullen, 
want Wil zelf staat niet graag voor het voetlicht. Hij heeft  
40 jaar bij het Rode Kruis gewerkt en geniet nu van de vrijheid 
om te kiezen wat hij wel of niet wil doen. En dat is nog steeds 
heel veel. Helaas geen foto….maar als je hem wil ontmoeten…
loop gewoon maar binnen in de Stadstuin. 

Earth Hour in Theresia
 
Kun jij je iets voorstellen bij Theresia in 
sterrenlicht? Onze wijk zonder kunstmatig 
licht? Eens per jaar is er een kansje dat 
onze mooie wijk het echte donker kan erva-
ren, namelijk tijdens Earth Hour. Dit jaar is 
Earth Hour gepland op 26 maart, van 20.30-21.30 uur. Wereldwijd 
doen miljoenen mensen een uurtje het licht uit om aandacht te 
vragen voor de kwetsbare natuur op aarde. Wil jij ook bijdragen 
aan bewustwording voor klimaatverandering en oplossingen hier-
voor? En misschien wel genieten van een eindeloze sterrenhemel? 

Zet Earth Hour in je agenda en doe op 26 maart om 20.30 uur het 
licht uit! 
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/earth-hour Valentijnsactie in Theresia

 
De werkgroep 
dementie-

vriendelijk Theresia ging 
14 februari de straat op 
om het gesprek aan te 
gaan over dementie. Er 
kwamen veel ervarin-
gen naar voren, mooie 
gesprekken. Op deze 
manier willen we men-
sen een warm hart toe-
dragen en het praten 
over dementie wat 
meer gewoon maken. 
Een luisterend oor en 
bewust maken van 
mogelijkheden in de 
buurt. Gelijktijdig 
met deze nieuwsbrief 
vind je een vragenlijst 
in de brievenbus. 

Wil je ons svp helpen Theresia dementievriendelijk(er) te maken 
en deze invullen? Heel graag, voor 20 maart. Er zit een toelich-
ting bij namens de werkgroep met QR code.

Van betekenis zijn voor een
buurtgenoot, juist nu
 
In Oud-Noord zijn we hard op zoek naar vrijwilligers die een  
maatje willen zijn voor een ander. Wekelijks maak je wat tijd vrij 
voor de ander. Je betekent iets voor een medeburger met een  
ondersteuningsvraag. Wil jij een luisterend oor bieden aan degene 
die dat goed kan gebruiken? Individuele begeleiding bij concrete 
taken of contact maken?

Wat verwachten wij van jou? 
-  Betrouwbaarheid en eerlijkheid, Aanvraag VOG en open staan   
 voor begeleiding. 
Wat mag jij van ons verwachten? 
-  Goede begeleiding, samen bekijken wat het beste bij je past. 
-  Je mag gratis deelnemen aan workshops en cursussen. 
Info of aanmelden bij Jannie Haverkamp.

Met vriendelijke groet,

Jannie Haverkamp, Sociaal Werker 
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg 
Mobiel: 06 26 47 11 68 
E-mail: janniehaverkamp@contourdetwern.nl 
www.contourdetwern.nl

“Een ander blij kunnen maken geeft ook mijn leven meer kleur” 
“Mooi om nabij te mogen zijn, vanuit medemenselijkheid”

www.facebook.com/tilburgsmaatje   
Meer info www.tilburgsmaatje.nl

TENTOONSTELLING in de buurt 
‘PORTRETTENCHIRURGIE’
 

Een markante tentoon-
stelling van Moniek 
Smeets, een bevlogen 
kartontovenaar. Relie-
ken uit vervlogen  
tijden, van Treebeek 
tot Tilburg. 
“Tien vensters vol 
analoge deep fake en 
andere aardigheden 

door beeldend kunstenaar, animator 
en theatermaker Moniek Smeets. Een nieuwe werkelijkheid vol 

bewogen alternatieve feiten en spiegelbedrog .... Is alles wel wat 
het lijkt?  
De tentoonstelling ‘Portrettenchirurgie’ t/m zondag 13 maart 
2022 te zien in het ‘Metropolitan Museum, Tilburg’, raamtentoon-
stellingen aan de Stedekestraat 15 te Tilburg, dagelijks dag en 
nacht geopend en de toegang is vrij. telefoon: (013) 5358041 / 
06 20 32 50 30. E-mail: post@metropolitanmuseum.nl   
website: www.metropolitanmuseum.nl

Beweging in de Stadstuin
 
Superfijn dat we nu snel verder open gaan. Met een groot aantal 
vrijwilligers hebben we de taken inmiddels opnieuw verdeeld.  
Misschien is het nog niet voor iedereen bekend, maar Ben is  
gestopt als beheerder. Hij blijft gelukkig betrokken bij de Stads-
tuin, maar zal niet meer alles regelen. We zijn natuurlijk erg blij 
met alles dat Ben gedaan heeft voor de Stadstuin en daar gaan 
we zeker nog bij stil staan. Maar nu Ben als beheerder stopt, 
lopen ook de contacten rondom activiteiten en ruimtes anders. 
Voor huur van onze ruimten en nieuwe activiteiten kun je  
contact opnemen met Arda Becx (info@stadstuintheresia.nl, 
tel. 013-5436581). Voor vragen rondom beheer: Ronald Heuer 
(ronald61@ziggo.nl – tel. 06 54 77 11 32). En als je vrijwilliger 
bent of wilt worden: Marjo Janssens (marjojanssens1@gmail.com 
– tel. 06 46 19 06 46). En natuurlijk is ook het bestuur  
bereikbaar via Patrick Vermeulen (mail@patrickvermeulen.com – 
tel. 06 20 70 30 12).

hetPaviljoen Podium  
 
We kunnen weer van start!

Op 9 maart trapt het Filosofisch Café af met de laatste bijeen-
komst.  Zeer waarschijnlijk zit er een verlenging in. Over het hoe 
en wat wordt u geïnformeerd.

Het thema voor dit jaar is ‘vertrouwen’. Vertrouwen in elkaar  
en onze instituties. We trappen op 23 maart af met abt Denis 
Hendrickx. Hij zal aan de hand van leven en werken van Peerke 
Donders vertrouwen in elkaar met ons bespreken.

Op 30 maart organiseert de Werkgroep Dementievriendelijke wijk, 
samen met het Paviljoen Podium, een dialoog met de aanwezigen 
over dementie. Ook hier gaat het om vertrouwen hebben en op-
brengen in elkaar. 

Helaas kan de geplande bijeenkomst met prof. Cyrille Fijnaut 
wegens ziekte van de inleider geen doorgang vinden. We wensen 
hem beterschap. We zijn op zoek naar een vervanger om het  
thema ‘vertrouwen in instituties’ met ons te bespreken. 

In een volgende Nieuwsbrief meer.

‘Langzamer leven’ 
 
Al een tijdje schrijf ik gedichten. 
Over leven in het nu, langzamer  
leven, geluksmomenten, maar ook over verdriet en hoe je positie-
ve energie kunt vinden.  
Waarom doe ik dit eigenlijk? Omdat ik elke dag dankbaar ben voor 
alles wat ik heb. Omdat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Onze 
nu 6-jarige dochter Lise heeft leukemie gehad toen ze 4 was en is 
nu weer gezond. We hebben heftige jaren achter de rug. Om deze 
reden sta ik anders in het leven dan voorheen. Kan ik genieten van 
alle kleine momenten. Terwijl iedereen in mijn omgeving heel veel 
met werk, carrière en geld bezig is, ben ik dat niet. Want in deze 
gekke tijden vind ik rust bij mijn kinderen, bij hun onbevangen-
heid en hun vertrouwen dat alles goed komt. Ik denk aan wat er 
echt belangrijk is in dit leven. En dat is niet hoe succesvol je bent. 
Nee, het draait om liefde. Zeker nu merk ik hoe belangrijk sociale 
contacten zijn. Hoe je kan opbloeien van bijzondere en kwetsbare 
gesprekken. Van echtheid in mensen. Dat is wat ertoe doet. 
En daarom klim ik soms samen met mijn kinderen in een boomhut 
en doe ik gek met ze. Omdat ik weet: dit gevoel is het beste ter 
wereld. Al het andere is bijzaak. 
Zoals woorden iemand kunnen raken, raak je met liefde elkaars 
hart. En dat is geen sentimentele onzin, maar echt waar. Dat is 
leven! Ik deel daarom graag met jullie één van mijn gedichten 
hierover:

Wat ben ik blij 
Dat ik jullie heb leren kennen 
Met jullie onbevangenheid 
En enorme fantasie 
Dompel ik me onder  
In ‘n wereld zonder gêne 
Waar spelen ‘n alledaagse 
Bezigheid is, kind zijn 
Kent geen grenzen 
Alles wordt getolereerd 
In jullie hoofd is alles mogelijk 
Van eenhoorns met vleugels tot 
Vliegen naar mooie regenbogen 
Een perfecte wereld om te zijn 
Ik blijf nog even want 
Wat voelt kind zijn fijn ❤ 

Ik beken: voordat ik kinderen had was ik bang een suffe huis-
moeder te worden. En juist nu geniet ik van de knusheid van het 
samenzijn en ze zien (op)groeien. Nu meer dan ooit. Omdat ik 
besef: niets is vanzelfsprekend. Dus: heb lief! Heb plezier!  
Leef langzaam. Geniet! Want puur leven begint hier. Vergeet dat 
niet. ❤  
Wij zijn elke dag dankbaar voor een normaal leven. Dat gevoel 
gunnen we elk gezin met een ernstig ziek kind. Voor alle kin-

deren die ongewild in het 
ziekenhuis liggen.  Marga van 
Neerven 
Ik geef de pen door aan.......
Roos van Dooren.

We missen een hele trouwe 
bezoeker van de Stadstuin.  
Dhr. Jan Huijbregts is op  
10 jan overleden.

Bijna tot het einde toe zelf-
standig, het leven in eigen-
hand houdend

Mogelijk hebt u hem wel eens 
ontmoet in de Stadstuin, of tijdens een wandeling in de buurt. 
Hij was vriendelijk, altijd in voor een praatje, positief en geinte-
resseerd in de ander. Hij was in de Stadstuin vaste deel- 
nemer bij het sjoelen en rikken. Hij voelde zich thuis in de wijk 
en in de Stadstuin.  
Jan, je wordt gemist, als trouwe gangmaker, bij het rikken  
genietend van een donker biertje.

Tuinberichten 
Column Patrick  

De samenleving. We hebben het er vaak 
over. Toch is het een kwetsbaar woord. 
Samen leven is namelijk best ingewikkeld. 
Sterker nog: je eigen leven leiden is soms 
al moeilijk genoeg. Het is vaak zoeken naar 
wat goed is. En dat roept allerlei vragen 
op. Waarom gedragen mensen zich niet fatsoenlijk? Waar liggen 
grenzen en wanneer worden grenzen overschreden? Waarom heeft 
de een meer dan de ander? Wie bepaalt dat eigenlijk? Wat mag ik 
van de overheid verwachten? En wanneer krijg ik hulp? 
Je zou het door alle nare nieuwsberichten bijna vergeten, maar 
eigenlijk doen we dat ‘samen leven’ meestal hartstikke goed. 
Zoals het thuis gaat, op het werk, bij je sportvereniging: je moet 
er soms wel moeite voor doen. Zeker als er dingen veranderen. Of 
als bijvoorbeeld door een pandemie alles op zijn kop wordt gezet. 
Juist op zo’n moment is elkaar opzoeken cruciaal. Luisteren naar 
elkaar. Elkaar vertrouwen geven. Accepteren dat het niet altijd 
gaat zoals jij bedacht had, maar dat dat ook goed kan zijn. Het 
gaat er in een samenleving niet om dat alles vanzelf gaat, maar 
hoe je je gedraagt als dat niet zo is. En als het niet gaat zoals je 
wilt: op wie kan je dan vertrouwen? Ook binnen onze Stadstuin 
hebben we ons de afgelopen jaren veel moeten aanpassen. En de 
komende jaren zal er vast nog wel het een en ander veranderen. 
Dat is geen enkel probleem. Integendeel. Want we hebben een 
fantastische groep vrijwilligers die onze Stadstuin draagt en  
samen verder brengen. Dat geeft mij vertrouwen in een mooie 
toekomst van onze mini-samenleving. Midden in Theresia.

Hartelijke groet, Patrick

Verzoek  Heb je vaste planten, voor buiten 
over? Wij zijn er blij mee!
 

Het lijkt misschien wat aan de vroege 
kant, maar we willen er graag op tijd 
bij zijn. Het voorjaar dient zich soms 
vroeger aan dan je denkt. Je kunt ze 
afgeven bij de Stadstuin. Als dat niet 
lukt zijn wij als tuingroepleden graag 
bereid om ze op te halen. Je kunt een 
mail sturen naar info@stadstuinthere-
sia.nl of stop een briefje in de bus. 

We horen het graag! De tuingroep



Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia. 
E-mail: info@stadstuintheresia.nlVanaf 7 april in Stadstuin Theresia

Kennismaking met Sofrologie
 

Sofrologie is een oefen- 
methode om lichaam en geest 
te helen en te ontspannen. Het 
is in Nederland vrij nieuw maar 
al meer dan 60 jaar bekend in 
België, Frankrijk, Zwitserland en 
Spanje.  
De oefeningen zijn eenvoudig 
toe te passen, ook door men-
sen die moeite hebben met 

mediteren bijvoorbeeld. Je hebt er geen  
speciale kleding bij nodig of oefenmatjes e.d. 

Mijn naam is Tracy van Ham en ik woon in de wijk. Ik werk al  
30 jaar binnen de GGZ met mensen met aanhoudende lichame-
lijke klachten (ALK). De grootste oorzaak van deze aanhoudende 
klachten is over het algemeen, het (jarenlang) ervaren van  
chronische stress in lichaam en geest.  
Zo heb ik de opleiding tot sofroloog gevolgd in Antwerpen.  
Sofrologie wordt ook mindfulness 2.0 genoemd. Het verschil kort 
gezegd; mindfulness laat zijn wat er op dat moment is (dus ook 
als je onrust voelt, dan is dat wat het is). Sofrologie is vooral 
gericht op het ervaren van ontspanning in lichaam en geest.  
Graag wil ik binnen de wijk een (proef)cursus van 8 sessies  
(á 1,5-2 uur) ter kennismaking met sofrologie starten voor een 
groepje van 4-5 personen.  
Ik hoop op deze manier wijkgenoten meer ontspanning in  
lichaam en geest te laten ervaren. Maar ook voor mezelf; om te 
kunnen ervaren hoe ik sofrologie in een groep kan vormgeven. 

Vanaf donderdag 7 april. Afhankelijk van de voorkeuren van de 
aanmelders gaat het OF in de ochtend OF in de avond plaatsvin-
den. Kosten: 1 2,50 per keer voor het gebruik van de ruimte en 
materialen. Hiervoor krijgt u ook nog 1 kopje koffie of thee gra-
tis. Meld je aan via info@stadstuintheresia.nl  
Graag een mailtje met vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer en voorkeur voor de donderdag ochtend óf -avond. 
Na aanmelding zal ik contact met je opnemen en maak dan graag 
een afspraak ter kennismaking voorafgaand aan de cursus.  
Hoop je te mogen ontmoeten; groetjes Tracy 

“Samen met je buurtgenoten 
hardlopen is extra leuk!”
 
Op 29 januari 
is de hardloop-
groep voor 
beginners van 
start gegaan. 
Maar liefst 
15 sportieve 
buurtbewo-
ners zijn de 
uitdaging 
aangegaan om op 
zaterdagochtend de loopschoenen aan trekken. 
Sommigen gaan voor het eerst hardlopen, anderen maken een 
nieuwe start. De één ambieert het lopen van de Tilburg Ten Miles, 
de ander wil rustig een rondje kunnen lopen. Iedereen wil fitter 
worden, en dat gaat in ieder geval lukken. Respect voor deze 
leuke club buurtgenoten! 
Nog een paar reacties van de lopers: 
“Op een laagdrempelige manier kennis maken met hardlopen en 
in een rustig tempo opbouwen” 
“Samen in de buitenlucht aan je conditie werken” 
“Heel fijn om in een groep het hardlopen weer op te pakken” 
“Gezelligheid!” 
Op 12 maart is de feestelijke afsluiting van de beginnerscursus. 
In een volgende Nieuwsbrief lees je hoe het de hardlopers vergaat.... 

PlakPlaats Tilburg
 
PlakPlaats Tilburg organiseert iedere 
eerste woensdagavond van de maand 
van 19.00 tot 22.00 uur een inloop 
collage avond voor beginners en 
gevorderden bij Stadstuin Theresia. 
PlakPlaats Tilburg is naar voorbeeld 
van Blijven Plakken in Den Haag. 
Elke maand komen collagemakers van 
het collectief Blijven Plakken rond borreltijd samen in het atelier 
van oprichter Juliette Pestel om aan de hand van een thema te  
(k)nippen en plakken. Dit idee hebben Niels Mud en Ro-Nalt 
Schrauwen overgenomen en in Tilburg geïntroduceerd. Tegenwoor-
dig worden de avonden georganiseerd door Dorith van der Lee en 
Ro-Nalt Schrauwen. Soms is er een thema en op andere avonden is 
het naar eigen inzicht. Iedereen is welkom. 
Wat je nodig hebt is een schaar/scalpelmesje, een snij mat/stuk 
dik karton, één of meerdere tijdschriften, lijm en papier om de 
collage(s) op te plakken en goede zin. Op het eind van de avond 
tonen we elkaar het resultaat. Meer informatie: zoek ‘PlakPlaats 
Tilburg’ op Facebook. Groet, Ro-Nalt

Vrijwilliger in het zonnetje
 
Wil Wil niet op de foto….. en  eigenlijk ook niet in het zonnetje….

Wil van den Hout, al ruim 3 jaar trouwe vrijwilliger in de Stads-
tuin. Op maandagochtend is hij paraat als vrijwilliger tuingroep, 
ook met sjoelen is hij van de partij. Zowel als deelnemer maar 
zeker ook voor het verrichten van hand – en spandiensten. Hij is 
nooit te beroerd om te helpen. In de tijd toen we in de lockdown 
terecht kwamen is hij de zolder op komen ruimen. Hij heeft daar 
heel wat uren nuttig werk verricht en uiteraard in alle beschei-
denheid. Tijdens ons gesprekje moest Ben af en toe aanvullen, 
want Wil zelf staat niet graag voor het voetlicht. Hij heeft  
40 jaar bij het Rode Kruis gewerkt en geniet nu van de vrijheid 
om te kiezen wat hij wel of niet wil doen. En dat is nog steeds 
heel veel. Helaas geen foto….maar als je hem wil ontmoeten…
loop gewoon maar binnen in de Stadstuin. 

Earth Hour in Theresia
 
Kun jij je iets voorstellen bij Theresia in 
sterrenlicht? Onze wijk zonder kunstmatig 
licht? Eens per jaar is er een kansje dat 
onze mooie wijk het echte donker kan erva-
ren, namelijk tijdens Earth Hour. Dit jaar is 
Earth Hour gepland op 26 maart, van 20.30-21.30 uur. Wereldwijd 
doen miljoenen mensen een uurtje het licht uit om aandacht te 
vragen voor de kwetsbare natuur op aarde. Wil jij ook bijdragen 
aan bewustwording voor klimaatverandering en oplossingen hier-
voor? En misschien wel genieten van een eindeloze sterrenhemel? 

Zet Earth Hour in je agenda en doe op 26 maart om 20.30 uur het 
licht uit! 
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/earth-hour Valentijnsactie in Theresia

 
De werkgroep 
dementie-

vriendelijk Theresia ging 
14 februari de straat op 
om het gesprek aan te 
gaan over dementie. Er 
kwamen veel ervarin-
gen naar voren, mooie 
gesprekken. Op deze 
manier willen we men-
sen een warm hart toe-
dragen en het praten 
over dementie wat 
meer gewoon maken. 
Een luisterend oor en 
bewust maken van 
mogelijkheden in de 
buurt. Gelijktijdig 
met deze nieuwsbrief 
vind je een vragenlijst 
in de brievenbus. 

Wil je ons svp helpen Theresia dementievriendelijk(er) te maken 
en deze invullen? Heel graag, voor 20 maart. Er zit een toelich-
ting bij namens de werkgroep met QR code.

Van betekenis zijn voor een
buurtgenoot, juist nu
 
In Oud-Noord zijn we hard op zoek naar vrijwilligers die een  
maatje willen zijn voor een ander. Wekelijks maak je wat tijd vrij 
voor de ander. Je betekent iets voor een medeburger met een  
ondersteuningsvraag. Wil jij een luisterend oor bieden aan degene 
die dat goed kan gebruiken? Individuele begeleiding bij concrete 
taken of contact maken?

Wat verwachten wij van jou? 
-  Betrouwbaarheid en eerlijkheid, Aanvraag VOG en open staan   
 voor begeleiding. 
Wat mag jij van ons verwachten? 
-  Goede begeleiding, samen bekijken wat het beste bij je past. 
-  Je mag gratis deelnemen aan workshops en cursussen. 
Info of aanmelden bij Jannie Haverkamp.

Met vriendelijke groet,

Jannie Haverkamp, Sociaal Werker 
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg 
Mobiel: 06 26 47 11 68 
E-mail: janniehaverkamp@contourdetwern.nl 
www.contourdetwern.nl

“Een ander blij kunnen maken geeft ook mijn leven meer kleur” 
“Mooi om nabij te mogen zijn, vanuit medemenselijkheid”

www.facebook.com/tilburgsmaatje   
Meer info www.tilburgsmaatje.nl

TENTOONSTELLING in de buurt 
‘PORTRETTENCHIRURGIE’
 

Een markante tentoon-
stelling van Moniek 
Smeets, een bevlogen 
kartontovenaar. Relie-
ken uit vervlogen  
tijden, van Treebeek 
tot Tilburg. 
“Tien vensters vol 
analoge deep fake en 
andere aardigheden 

door beeldend kunstenaar, animator 
en theatermaker Moniek Smeets. Een nieuwe werkelijkheid vol 

bewogen alternatieve feiten en spiegelbedrog .... Is alles wel wat 
het lijkt?  
De tentoonstelling ‘Portrettenchirurgie’ t/m zondag 13 maart 
2022 te zien in het ‘Metropolitan Museum, Tilburg’, raamtentoon-
stellingen aan de Stedekestraat 15 te Tilburg, dagelijks dag en 
nacht geopend en de toegang is vrij. telefoon: (013) 5358041 / 
06 20 32 50 30. E-mail: post@metropolitanmuseum.nl   
website: www.metropolitanmuseum.nl

Beweging in de Stadstuin
 
Superfijn dat we nu snel verder open gaan. Met een groot aantal 
vrijwilligers hebben we de taken inmiddels opnieuw verdeeld.  
Misschien is het nog niet voor iedereen bekend, maar Ben is  
gestopt als beheerder. Hij blijft gelukkig betrokken bij de Stads-
tuin, maar zal niet meer alles regelen. We zijn natuurlijk erg blij 
met alles dat Ben gedaan heeft voor de Stadstuin en daar gaan 
we zeker nog bij stil staan. Maar nu Ben als beheerder stopt, 
lopen ook de contacten rondom activiteiten en ruimtes anders. 
Voor huur van onze ruimten en nieuwe activiteiten kun je  
contact opnemen met Arda Becx (info@stadstuintheresia.nl, 
tel. 013-5436581). Voor vragen rondom beheer: Ronald Heuer 
(ronald61@ziggo.nl – tel. 06 54 77 11 32). En als je vrijwilliger 
bent of wilt worden: Marjo Janssens (marjojanssens1@gmail.com 
– tel. 06 46 19 06 46). En natuurlijk is ook het bestuur  
bereikbaar via Patrick Vermeulen (mail@patrickvermeulen.com – 
tel. 06 20 70 30 12).

hetPaviljoen Podium  
 
We kunnen weer van start!

Op 9 maart trapt het Filosofisch Café af met de laatste bijeen-
komst.  Zeer waarschijnlijk zit er een verlenging in. Over het hoe 
en wat wordt u geïnformeerd.

Het thema voor dit jaar is ‘vertrouwen’. Vertrouwen in elkaar  
en onze instituties. We trappen op 23 maart af met abt Denis 
Hendrickx. Hij zal aan de hand van leven en werken van Peerke 
Donders vertrouwen in elkaar met ons bespreken.

Op 30 maart organiseert de Werkgroep Dementievriendelijke wijk, 
samen met het Paviljoen Podium, een dialoog met de aanwezigen 
over dementie. Ook hier gaat het om vertrouwen hebben en op-
brengen in elkaar. 

Helaas kan de geplande bijeenkomst met prof. Cyrille Fijnaut 
wegens ziekte van de inleider geen doorgang vinden. We wensen 
hem beterschap. We zijn op zoek naar een vervanger om het  
thema ‘vertrouwen in instituties’ met ons te bespreken. 

In een volgende Nieuwsbrief meer.

‘Langzamer leven’ 
 
Al een tijdje schrijf ik gedichten. 
Over leven in het nu, langzamer  
leven, geluksmomenten, maar ook over verdriet en hoe je positie-
ve energie kunt vinden.  
Waarom doe ik dit eigenlijk? Omdat ik elke dag dankbaar ben voor 
alles wat ik heb. Omdat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Onze 
nu 6-jarige dochter Lise heeft leukemie gehad toen ze 4 was en is 
nu weer gezond. We hebben heftige jaren achter de rug. Om deze 
reden sta ik anders in het leven dan voorheen. Kan ik genieten van 
alle kleine momenten. Terwijl iedereen in mijn omgeving heel veel 
met werk, carrière en geld bezig is, ben ik dat niet. Want in deze 
gekke tijden vind ik rust bij mijn kinderen, bij hun onbevangen-
heid en hun vertrouwen dat alles goed komt. Ik denk aan wat er 
echt belangrijk is in dit leven. En dat is niet hoe succesvol je bent. 
Nee, het draait om liefde. Zeker nu merk ik hoe belangrijk sociale 
contacten zijn. Hoe je kan opbloeien van bijzondere en kwetsbare 
gesprekken. Van echtheid in mensen. Dat is wat ertoe doet. 
En daarom klim ik soms samen met mijn kinderen in een boomhut 
en doe ik gek met ze. Omdat ik weet: dit gevoel is het beste ter 
wereld. Al het andere is bijzaak. 
Zoals woorden iemand kunnen raken, raak je met liefde elkaars 
hart. En dat is geen sentimentele onzin, maar echt waar. Dat is 
leven! Ik deel daarom graag met jullie één van mijn gedichten 
hierover:

Wat ben ik blij 
Dat ik jullie heb leren kennen 
Met jullie onbevangenheid 
En enorme fantasie 
Dompel ik me onder  
In ‘n wereld zonder gêne 
Waar spelen ‘n alledaagse 
Bezigheid is, kind zijn 
Kent geen grenzen 
Alles wordt getolereerd 
In jullie hoofd is alles mogelijk 
Van eenhoorns met vleugels tot 
Vliegen naar mooie regenbogen 
Een perfecte wereld om te zijn 
Ik blijf nog even want 
Wat voelt kind zijn fijn ❤ 

Ik beken: voordat ik kinderen had was ik bang een suffe huis-
moeder te worden. En juist nu geniet ik van de knusheid van het 
samenzijn en ze zien (op)groeien. Nu meer dan ooit. Omdat ik 
besef: niets is vanzelfsprekend. Dus: heb lief! Heb plezier!  
Leef langzaam. Geniet! Want puur leven begint hier. Vergeet dat 
niet. ❤  
Wij zijn elke dag dankbaar voor een normaal leven. Dat gevoel 
gunnen we elk gezin met een ernstig ziek kind. Voor alle kin-

deren die ongewild in het 
ziekenhuis liggen.  Marga van 
Neerven 
Ik geef de pen door aan.......
Roos van Dooren.

We missen een hele trouwe 
bezoeker van de Stadstuin.  
Dhr. Jan Huijbregts is op  
10 jan overleden.

Bijna tot het einde toe zelf-
standig, het leven in eigen-
hand houdend

Mogelijk hebt u hem wel eens 
ontmoet in de Stadstuin, of tijdens een wandeling in de buurt. 
Hij was vriendelijk, altijd in voor een praatje, positief en geinte-
resseerd in de ander. Hij was in de Stadstuin vaste deel- 
nemer bij het sjoelen en rikken. Hij voelde zich thuis in de wijk 
en in de Stadstuin.  
Jan, je wordt gemist, als trouwe gangmaker, bij het rikken  
genietend van een donker biertje.

Tuinberichten 
Column Patrick  

De samenleving. We hebben het er vaak 
over. Toch is het een kwetsbaar woord. 
Samen leven is namelijk best ingewikkeld. 
Sterker nog: je eigen leven leiden is soms 
al moeilijk genoeg. Het is vaak zoeken naar 
wat goed is. En dat roept allerlei vragen 
op. Waarom gedragen mensen zich niet fatsoenlijk? Waar liggen 
grenzen en wanneer worden grenzen overschreden? Waarom heeft 
de een meer dan de ander? Wie bepaalt dat eigenlijk? Wat mag ik 
van de overheid verwachten? En wanneer krijg ik hulp? 
Je zou het door alle nare nieuwsberichten bijna vergeten, maar 
eigenlijk doen we dat ‘samen leven’ meestal hartstikke goed. 
Zoals het thuis gaat, op het werk, bij je sportvereniging: je moet 
er soms wel moeite voor doen. Zeker als er dingen veranderen. Of 
als bijvoorbeeld door een pandemie alles op zijn kop wordt gezet. 
Juist op zo’n moment is elkaar opzoeken cruciaal. Luisteren naar 
elkaar. Elkaar vertrouwen geven. Accepteren dat het niet altijd 
gaat zoals jij bedacht had, maar dat dat ook goed kan zijn. Het 
gaat er in een samenleving niet om dat alles vanzelf gaat, maar 
hoe je je gedraagt als dat niet zo is. En als het niet gaat zoals je 
wilt: op wie kan je dan vertrouwen? Ook binnen onze Stadstuin 
hebben we ons de afgelopen jaren veel moeten aanpassen. En de 
komende jaren zal er vast nog wel het een en ander veranderen. 
Dat is geen enkel probleem. Integendeel. Want we hebben een 
fantastische groep vrijwilligers die onze Stadstuin draagt en  
samen verder brengen. Dat geeft mij vertrouwen in een mooie 
toekomst van onze mini-samenleving. Midden in Theresia.

Hartelijke groet, Patrick

Verzoek  Heb je vaste planten, voor buiten 
over? Wij zijn er blij mee!
 

Het lijkt misschien wat aan de vroege 
kant, maar we willen er graag op tijd 
bij zijn. Het voorjaar dient zich soms 
vroeger aan dan je denkt. Je kunt ze 
afgeven bij de Stadstuin. Als dat niet 
lukt zijn wij als tuingroepleden graag 
bereid om ze op te halen. Je kunt een 
mail sturen naar info@stadstuinthere-
sia.nl of stop een briefje in de bus. 

We horen het graag! De tuingroep



Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    MRT.   APR.  MEI   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 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. 
  Miek van Asten  www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier  1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u VRIJE INLOOP        muv de 3de di.       
  Koffietje, bijkletsen, spelletjes       (Ontmoetingen)  
Vanaf 13.30-16.00 u  Rikken indien voldoende gegadigden, of ander spel    muv de 3de di.  
            (Ontmoetingen)      
Dinsdagen 19.30-22.00 u    VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
  Jo          1 koffie of thee

Dinsdag 14.00-15.00 u WANDELEN   06 10 34 41 82     svp vooraf aanmelden!  Deelname gratis
  Yvonne van Berkel  

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 
 
Woensdag 11.30-13 u Afhaalpunt bestelling ONS SOEPJE Bestellen: www.onssoepjetilburg.nl  1 3,95 per maaltijd

Donderdag vanaf 7 april  Kennismaken met SOFROLOGIE, proefcursus 8 weken    1 2,50 incl.
Ochtend of avond ovbh Tracy van Ham Aanmelden info@stadstuintheresia.nl    1 koffie of thee  
  met vermelding naam, adres, telefnr. en voorkeur voor donderdag ochtend óf  donderdagavond

Donderdag 9.00-11.00 u WANDELEN   06 10 34 41 82     svp vooraf aanmelden!  Deelname gratis
  Yvonne van Berkel 

Donderdag 13.30-16.00 u  JEU DE BOULES  vrije inloop     1 2,50 incl.
  Frank 

Donderdag 17.00-18.00 u Afhaalpunt bestelling Goei Eete Bestellen: www.goeieete.nl      
  1 koffie of thee

Vrijdag 11.30-13 u Afhaalpunt bestelling ONS SOEPJE Bestellen: www.onssoepjetilburg.nl  1 3,95 per maaltijd 

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
Zaterdag 8 januari - 7 weken   HARDLOPEN Beginnersgroep roosmarie.seijsener@gmail.com     1 25,00 voor 7 weken
      06 12 41 73 66      

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

Zondag 12.30-16.00 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 2,50 lunch

hPP hETPAVILJOEN PODIUM aanvang 19.30 u   paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl  1 2,50 incl.
Woensdag 23maart Lezing over Peerke Donders www.stadstuintheresia.nl    1 koffie of thee
  Vertrouwen in elkaar Abt Denis Hendrickx 
Woensdag 30 maart Met elkaar in gesprek over dementie, ook vanuit vertrouwen.
  Heidi van Tuel, dementieconsulent de Wever en werkgroep Dementievriendelijk Theresia
Woensdag 20 april                    Staat gepland over het thema VERTROUWEN. Meer informatie? stuur ons een mail. 

hPP FILOSOFISCH CAFÉ             
Woensdag 9 maart THEMA Stoïcijnse wijsheid vorstenbosch@planet.nl      1 5,00 per avond
   Laatste in een reeks van 3 Dr. Jan Vorstenbosch

Geheugenwinkel/Koor/Fitness aanmelden bij de Geheugenwinkel 
  geheugenwinkel@dewever.nl 013 549 26 06  
  Contactpersoon: Heidi van Tuel 06 832 98 637 
Elke dinsdag 14.00-15.00 u GEHEUGENKOOR  Clarissekapel Lange Nieuwstraat 
Elke donderdag 9.30-10.30u GEHEUGENFITNESS  Clarissekapel Lange Nieuwstraat

Earth day   Theresia in het donker, allemaal de lichten uit!
26 maart om 20.30-21.30 u

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: 15 april 2022. 
De volgende Nieuwsbrief komt
begin mei 2022 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 turkse pizza’s 
en verfijnde schotels 
kunnen online worden 
besteld.
Bezorgen is vanaf een 
bestelling van € 10,00 
gratis!.... en afhalen kan 
natuurlijk ook.  

De openingstijden zijn:
Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 00.00 uur
Zondag van 15.00 tot 21.00 uur. Op dinsdag gesloten.
Voor alle info: www.tilburgdidim.nl

Pizzeria-Shoarma DIDIM

Letterlijk de kapper 
om de hoek. In de 
Veldhovenring heeft 
Harrie het kappersvak 
al jong geleerd.
Hier heeft hij ook op 
jonge leeftijd zijn 
vrouw Karin ontmoet. 

Veel herinneringen, vertrouwde klanten en binding met 
de buurt. Inmiddels al ruim 25 jaar runnen ze hun zaak 
met veel aandacht en oog voor de klant.  Harries hairline,  
een begrip in de buurt. Harrie, Karin en hun team verwel-
komen je heel graag aan de Veldhovenring! 
                                                      
Voor alle info over Harries Hairline: www.harrieshairline.nl  
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!   
                                           
Veldhovenring 164, 5041 BE Tilburg.

Vertrouwd verder
Het land gaat weer open en onze Stadstuin ook. Wat is het fijn 
om elkaar weer te treffen en met elkaar activiteiten te onderne-
men. Het voelt als vertrouwd terwijl er natuurlijk ook wel dingen 
veranderen. Maar het mooiste nieuws is dat we vanaf 25 februari 
weer helemaal open zijn. Zonder toegangsbewijs of mondkapje. 
En zonder (verplichte) 1,5 meter. Wel vragen we je met klachten 
thuis te blijven. Het is dan verstandig om je eerst te laten testen. 
En we vragen je om regelmatig je handen te wassen. Verder zijn 
er allerlei nieuwe activiteiten en is ook de organisatie wat aan-
gepast. Je leest er alles over in de nieuwsbrief en op de website. 
We zien er naar uit om elkaar weer vaak te ontmoeten op onze 
vertrouwde en fijne plek, midden in de buurt.

Kennismaken met schaken
 
Op 17 januari 2022 is op de maandagmid-
dag ‘Kennismaken met Schaken’ van start 
gegaan. 
Een buurtgenoot, Bert Wels, geeft deze be-
ginnerscursus. Bert speelt zelf al enige tijd 
schaak bij de Stukkenjagers hier in Tilburg. 
Hij heeft dus veel kennis en ervaring en wil deze inzetten om  
dit aan anderen over te dragen. De stukkenjagers stellen hun  
materialen graag ter beschikking, waarvoor dank! 
De activiteit wordt op maandagmiddag gegeven vanaf 15.00 uur  
en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Zoals gebruikelijk wordt bij vaste 
activiteiten voor het gebruik van materialen (is in voorzien) en 
de ruimte in de Stadstuin een vergoeding van1 2,50 p.p.  
gevraagd (dit is incl. 1 kop koffie of thee).  
Er zijn 2 enthousiaste cursisten, er is dus nog plek. Heeft u  
interesse stuur dan een mail naar info@stadstuintheresia.nl  
met uw naam en telefoonnummer en meld dat u interesse heeft.

SCHRIJVEN...OF WANDELEN - SCHRIJVEN ÉN 
WANDELEN, WANDELEN EN SCHRIJVEN...
 
Wat doe je liever?.... vroegen ze me pas. En dan kwam er zo’n 
keuzelijstje. Je móest kiezen! En daar ging het dus fout. Schrij-
ven en wandelen hoort voor mij bij elkaar. 
Al een paar jaar schrijf ik bij Stadstuin Theresia één avond per 
maand met een groepje mensen, het Schrijfatelier. Wij houden 
ons twee uur lang bezig met vrij schrijven / Free Writing. Schrij-
ven binnen een afgesproken tijd en en dan delen met elkaar, naar 
behoefte.

Omdat wandelen er voor mij dus zo bij hoort heb ik nu besloten 
een NIEUWE mogelijkheid aan te bieden om, voorlopig één keer 
per maand, schrijven te combineren met een wandeling. Op een 
ochtend! Mogelijk de woensdagochtend. Het wordt niet persé een 
lange wandeling, maar een die je inspiratie in gang zet om deze 
daarna bij Stadstuin Theresia op papier te vangen. Reken maar op 
2 uur. Heb je interesse laat het me weten: miekgalle@gmail.com 
of bel 06 41 85 72 32. 
P.S. Je mag je natuurlijk ook altijd aanmelden voor ons Schrijf-
atelier op de eerste maandagavond van de maand. Je bent van 
harte welkom.

Miek van Asten

zondag 27 maart 2022 van 10.30 tot 16.00 uur

Open dag Brei – en handwerkclub 
Elke zondag om 10.30 uur start 
de breiclub- en handwerkclub. 
Een club waar we trots op zijn! Ze 
hebben al veel werkjes voor goede 
doelen gemaakt. Lena zorgt voor 
een warm welkom. Rond 12.00 uur 
lunchen zij gezamenlijk (soep en 
pudding). Daarna wordt er voor wie 
wil nog gehandwerkt of spelletjes 
gedaan tot 16.00 uur. Je kunt ieder 
moment van de zondag aansluiten 
of juist weer naar huis gaan. Kom 
anders eens kijken op onze open 
dag. Om kennis te maken, deel te 
nemen, raad te vragen of ideeën op te doen voor nieuwe patro-
nen. Of zelfs iets in opdracht laten maken. Aanmelden voor de 
open dag hoeft niet. Je bent van harte welkom om gewoon even 
binnen te lopen. En: heb je nog brei-/haak-/borduurgaren over? 
Wij gebruiken ze graag en zetten ze in voor goede doelen.

Van boer naar bord….
verser kan niet
 
Sinds enkele weken zijn wij afhaalpunt 
voor Goei Eete. Elke donderdag tussen 
17.00 en 18 uur kun je bij ons je bestel-

ling afhalen. Heerlijk vers en verantwoord. www.goeieete.nl  
Hier zijn diverse leveranciers uit de buurt bij aangesloten.

Een gezonde maaltijd 2 keer per week
 
Sinds 15 februari is Stadstuin Theresia af-
haalpunt voor soep en een maaltijd voor de 
vriendelijke prijs van 1 3,95. Hun streven is 
een gezonde maaltijd toegankelijk maken voor 
iedereen. Voor meer informatie en aanmelding 
zie www.onssoepjetilburg.nl 
Elke week is op woensdag en vrijdag een afhaal- 
moment van 11.30-13.00 uur. 
Als Stadstuin Theresia dragen we graag ons steentje bij aan dit 
mooie initiatief. Wij zijn enkel afhaalpunt. Alles loopt via Ons 
Soepje zelf. Graag tot ziens in Theresiastraat 15A.

Rikken op dinsdagmiddag? 
 
Welkom om 13.30 uur in Stadstuin 
Theresia (behalve de 3de dinsdag van de 
maand, dan is er een andere activiteit). 

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

Januari 2022

Veldhovenring
is de rode draad in het
leven van Harrie en Karin                                                                                                                                            
          



Wat is er te doen in Stadstuin Theresia    MRT.   APR.  MEI   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 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. 
  Miek van Asten  www.festinahaastjelangzaam.nl/schrijfatelier  1 koffie of thee

Dinsdag 10.00-16.00 u VRIJE INLOOP        muv de 3de di.       
  Koffietje, bijkletsen, spelletjes       (Ontmoetingen)  
Vanaf 13.30-16.00 u  Rikken indien voldoende gegadigden, of ander spel    muv de 3de di.  
            (Ontmoetingen)      
Dinsdagen 19.30-22.00 u    VRIJ RIKKEN  info@stadstuintheresia.nl    1 2,50 incl.
  Jo          1 koffie of thee

Dinsdag 14.00-15.00 u WANDELEN   06 10 34 41 82     svp vooraf aanmelden!  Deelname gratis
  Yvonne van Berkel  

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 
 
Woensdag 11.30-13 u Afhaalpunt bestelling ONS SOEPJE Bestellen: www.onssoepjetilburg.nl  1 3,95 per maaltijd

Donderdag vanaf 7 april  Kennismaken met SOFROLOGIE, proefcursus 8 weken    1 2,50 incl.
Ochtend of avond ovbh Tracy van Ham Aanmelden info@stadstuintheresia.nl    1 koffie of thee  
  met vermelding naam, adres, telefnr. en voorkeur voor donderdag ochtend óf  donderdagavond

Donderdag 9.00-11.00 u WANDELEN   06 10 34 41 82     svp vooraf aanmelden!  Deelname gratis
  Yvonne van Berkel 

Donderdag 13.30-16.00 u  JEU DE BOULES  vrije inloop     1 2,50 incl.
  Frank 

Donderdag 17.00-18.00 u Afhaalpunt bestelling Goei Eete Bestellen: www.goeieete.nl      
  1 koffie of thee

Vrijdag 11.30-13 u Afhaalpunt bestelling ONS SOEPJE Bestellen: www.onssoepjetilburg.nl  1 3,95 per maaltijd 

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
Zaterdag 8 januari - 7 weken   HARDLOPEN Beginnersgroep roosmarie.seijsener@gmail.com     1 25,00 voor 7 weken
      06 12 41 73 66      

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

Zondag 12.30-16.00 u SOEP EN PUDDING  lenajanbroers@hotmail.com    1 2,50 lunch

hPP hETPAVILJOEN PODIUM aanvang 19.30 u   paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl  1 2,50 incl.
Woensdag 23maart Lezing over Peerke Donders www.stadstuintheresia.nl    1 koffie of thee
  Vertrouwen in elkaar Abt Denis Hendrickx 
Woensdag 30 maart Met elkaar in gesprek over dementie, ook vanuit vertrouwen.
  Heidi van Tuel, dementieconsulent de Wever en werkgroep Dementievriendelijk Theresia
Woensdag 20 april                    Staat gepland over het thema VERTROUWEN. Meer informatie? stuur ons een mail. 

hPP FILOSOFISCH CAFÉ             
Woensdag 9 maart THEMA Stoïcijnse wijsheid vorstenbosch@planet.nl      1 5,00 per avond
   Laatste in een reeks van 3 Dr. Jan Vorstenbosch

Geheugenwinkel/Koor/Fitness aanmelden bij de Geheugenwinkel 
  geheugenwinkel@dewever.nl 013 549 26 06  
  Contactpersoon: Heidi van Tuel 06 832 98 637 
Elke dinsdag 14.00-15.00 u GEHEUGENKOOR  Clarissekapel Lange Nieuwstraat 
Elke donderdag 9.30-10.30u GEHEUGENFITNESS  Clarissekapel Lange Nieuwstraat

Earth day   Theresia in het donker, allemaal de lichten uit!
26 maart om 20.30-21.30 u

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: 15 april 2022. 
De volgende Nieuwsbrief komt
begin mei 2022 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 turkse pizza’s 
en verfijnde schotels 
kunnen online worden 
besteld.
Bezorgen is vanaf een 
bestelling van € 10,00 
gratis!.... en afhalen kan 
natuurlijk ook.  

De openingstijden zijn:
Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 00.00 uur
Zondag van 15.00 tot 21.00 uur. Op dinsdag gesloten.
Voor alle info: www.tilburgdidim.nl

Pizzeria-Shoarma DIDIM

Letterlijk de kapper 
om de hoek. In de 
Veldhovenring heeft 
Harrie het kappersvak 
al jong geleerd.
Hier heeft hij ook op 
jonge leeftijd zijn 
vrouw Karin ontmoet. 

Veel herinneringen, vertrouwde klanten en binding met 
de buurt. Inmiddels al ruim 25 jaar runnen ze hun zaak 
met veel aandacht en oog voor de klant.  Harries hairline,  
een begrip in de buurt. Harrie, Karin en hun team verwel-
komen je heel graag aan de Veldhovenring! 
                                                      
Voor alle info over Harries Hairline: www.harrieshairline.nl  
of loop gewoon binnen bij Harrie en Karin!   
                                           
Veldhovenring 164, 5041 BE Tilburg.

Vertrouwd verder
Het land gaat weer open en onze Stadstuin ook. Wat is het fijn 
om elkaar weer te treffen en met elkaar activiteiten te onderne-
men. Het voelt als vertrouwd terwijl er natuurlijk ook wel dingen 
veranderen. Maar het mooiste nieuws is dat we vanaf 25 februari 
weer helemaal open zijn. Zonder toegangsbewijs of mondkapje. 
En zonder (verplichte) 1,5 meter. Wel vragen we je met klachten 
thuis te blijven. Het is dan verstandig om je eerst te laten testen. 
En we vragen je om regelmatig je handen te wassen. Verder zijn 
er allerlei nieuwe activiteiten en is ook de organisatie wat aan-
gepast. Je leest er alles over in de nieuwsbrief en op de website. 
We zien er naar uit om elkaar weer vaak te ontmoeten op onze 
vertrouwde en fijne plek, midden in de buurt.

Kennismaken met schaken
 
Op 17 januari 2022 is op de maandagmid-
dag ‘Kennismaken met Schaken’ van start 
gegaan. 
Een buurtgenoot, Bert Wels, geeft deze be-
ginnerscursus. Bert speelt zelf al enige tijd 
schaak bij de Stukkenjagers hier in Tilburg. 
Hij heeft dus veel kennis en ervaring en wil deze inzetten om  
dit aan anderen over te dragen. De stukkenjagers stellen hun  
materialen graag ter beschikking, waarvoor dank! 
De activiteit wordt op maandagmiddag gegeven vanaf 15.00 uur  
en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Zoals gebruikelijk wordt bij vaste 
activiteiten voor het gebruik van materialen (is in voorzien) en 
de ruimte in de Stadstuin een vergoeding van1 2,50 p.p.  
gevraagd (dit is incl. 1 kop koffie of thee).  
Er zijn 2 enthousiaste cursisten, er is dus nog plek. Heeft u  
interesse stuur dan een mail naar info@stadstuintheresia.nl  
met uw naam en telefoonnummer en meld dat u interesse heeft.

SCHRIJVEN...OF WANDELEN - SCHRIJVEN ÉN 
WANDELEN, WANDELEN EN SCHRIJVEN...
 
Wat doe je liever?.... vroegen ze me pas. En dan kwam er zo’n 
keuzelijstje. Je móest kiezen! En daar ging het dus fout. Schrij-
ven en wandelen hoort voor mij bij elkaar. 
Al een paar jaar schrijf ik bij Stadstuin Theresia één avond per 
maand met een groepje mensen, het Schrijfatelier. Wij houden 
ons twee uur lang bezig met vrij schrijven / Free Writing. Schrij-
ven binnen een afgesproken tijd en en dan delen met elkaar, naar 
behoefte.

Omdat wandelen er voor mij dus zo bij hoort heb ik nu besloten 
een NIEUWE mogelijkheid aan te bieden om, voorlopig één keer 
per maand, schrijven te combineren met een wandeling. Op een 
ochtend! Mogelijk de woensdagochtend. Het wordt niet persé een 
lange wandeling, maar een die je inspiratie in gang zet om deze 
daarna bij Stadstuin Theresia op papier te vangen. Reken maar op 
2 uur. Heb je interesse laat het me weten: miekgalle@gmail.com 
of bel 06 41 85 72 32. 
P.S. Je mag je natuurlijk ook altijd aanmelden voor ons Schrijf-
atelier op de eerste maandagavond van de maand. Je bent van 
harte welkom.

Miek van Asten

zondag 27 maart 2022 van 10.30 tot 16.00 uur

Open dag Brei – en handwerkclub 
Elke zondag om 10.30 uur start 
de breiclub- en handwerkclub. 
Een club waar we trots op zijn! Ze 
hebben al veel werkjes voor goede 
doelen gemaakt. Lena zorgt voor 
een warm welkom. Rond 12.00 uur 
lunchen zij gezamenlijk (soep en 
pudding). Daarna wordt er voor wie 
wil nog gehandwerkt of spelletjes 
gedaan tot 16.00 uur. Je kunt ieder 
moment van de zondag aansluiten 
of juist weer naar huis gaan. Kom 
anders eens kijken op onze open 
dag. Om kennis te maken, deel te 
nemen, raad te vragen of ideeën op te doen voor nieuwe patro-
nen. Of zelfs iets in opdracht laten maken. Aanmelden voor de 
open dag hoeft niet. Je bent van harte welkom om gewoon even 
binnen te lopen. En: heb je nog brei-/haak-/borduurgaren over? 
Wij gebruiken ze graag en zetten ze in voor goede doelen.

Van boer naar bord….
verser kan niet
 
Sinds enkele weken zijn wij afhaalpunt 
voor Goei Eete. Elke donderdag tussen 
17.00 en 18 uur kun je bij ons je bestel-

ling afhalen. Heerlijk vers en verantwoord. www.goeieete.nl  
Hier zijn diverse leveranciers uit de buurt bij aangesloten.

Een gezonde maaltijd 2 keer per week
 
Sinds 15 februari is Stadstuin Theresia af-
haalpunt voor soep en een maaltijd voor de 
vriendelijke prijs van 1 3,95. Hun streven is 
een gezonde maaltijd toegankelijk maken voor 
iedereen. Voor meer informatie en aanmelding 
zie www.onssoepjetilburg.nl 
Elke week is op woensdag en vrijdag een afhaal- 
moment van 11.30-13.00 uur. 
Als Stadstuin Theresia dragen we graag ons steentje bij aan dit 
mooie initiatief. Wij zijn enkel afhaalpunt. Alles loopt via Ons 
Soepje zelf. Graag tot ziens in Theresiastraat 15A.

Rikken op dinsdagmiddag? 
 
Welkom om 13.30 uur in Stadstuin 
Theresia (behalve de 3de dinsdag van de 
maand, dan is er een andere activiteit). 

NIEUWSBRIEF STADSTUIN THERESIA

Januari 2022

Veldhovenring
is de rode draad in het
leven van Harrie en Karin                                                                                                                                            
          




