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Ontmoeting in de Lente in Stadstuin Theresia

De 15 toekomstige bewoners (9 een- en tweepersoonshuishoudens) ontwikkelen samen een woonproject op de Lindehoeve in de Oude Langstraat. Het boerderijcomplex heeft
de status van monumentaal ensemble en bij de verbouwing
blijft het karakter van het voormalige boerenerf behouden.
De stallen liggen achter op het erf en worden gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouwwoningen in twee bouwlagen met overdekte parkeerplaatsen. De oude schuren worden
in oorspronkelijke stijl herbouwd en bieden ruimte aan 3
unieke woningen en een grote gemeenschappelijke ruimte.
In het voormalige woonhuis komt een jong gezin. De oude
fruitbomen en de moestuin zullen zoveel als mogelijk in
stand worden gehouden waardoor het besloten karakter van
het boerenerf behouden blijft.
Het project is geïnitieerd en wordt begeleid door KilimanjaroWonen. De bewoners hebben - binnen de kaders van
gemeentelijk beleid - optimale inspraak bij de ontwikkeling
van het complex. Zij kiezen voor een zelfstandige woning op
deze unieke plek waar zij hun eigen gang kunnen gaan met
respect voor ieders privacy. Maar men wil ook samen een
prettige, gezellige en veilige omgeving creëren waar zij als
goede buren op elkaar kunnen rekenen als er hulp nodig is.

In de wijk Theresia worden in totaal
3 ontmoetingsmiddagen aangeboden door
de samenwerkende organisaties; KBO afdeling Theresia, Zonnebloem afdeling Theresia,
TOG, Amarant Theresiaplein,
Thebe wijkteam, GGz Breburg, Stadstuin
Theresia, Zorgatelier de Binnentuin, Contour
de Twern.

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

Samen met zijn vrouw Karin creëert Harrie
Heier al meer dan 20 jaar in een zeer
ontspannen sfeer de meest mooie kapsels.
De laatste nieuwe mode of toch retro?
Een tevreden klant is het motto! Harrie en
Karin worden daarbij geholpen door
professioneel personeel.
Voor alle info over Harries Hairline:
www.harrieshairline.nl of loop gewoon
binnen bij Harrie en Karin! Veldhovenring 164
5041 BE Tilburg.

Colofon:
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Stadstuin Theresia met als doel berichtgeving aan de buurt van actualiteiten rondom het burgerinitiatief Stadstuin Theresia aan
Theresiastraat 15a. Ook je bijdragen in de vorm van ideeën en initiatieven zijn meer dan welkom, ja zelfs gewenst.
Ontwerp en vormgeving: Berkel&Brands, Tilburg. Contact: info@stadstuintheresia.nl of 06-45307483. Aanleveren copy volgende nieuwsbrief: uiterlijk 25 mei 2017.

Doel is om een groep van 25 mensen,
die moeilijk buiten komen of minder
mogelijkheden hebben, een mooie
ontmoetingsmiddag, inclusief een warme
lunch te bieden.
Op 21 februari gaf Laura Han een workshop
versieren van cupcakes met diverse kleuren marsepein. Stap voor stap leerde ze de
aanwezigen hoe een cupcake een heerlijke
lekkernij kan worden, die ook een lust voor
het oog is. Aan het einde van de middag
nam iedereen 5 prachtig versierde cupcakes
mee naar huis.
Op dinsdag 14 maart stond de film;
‘Toen was geluk heel gewoon” met Gerard
Cox, Joke Bruijs en Sjoerd Pleijsier op het
programma.
De creatieve cursus ‘Werken met papier’
vindt plaats op 25 april. Meer informatie:
info@stadstuintheresia.nl,
www.Stadstuintheresia.nl.

Yoga in het
Tuinatelier van
Stadstuin Theresia
Yoga helpt je stress te reduceren, brengt
je in contact met jezelf en geeft je
innerlijke rust.
De lessen vinden plaats op:
Dinsdagochtend van 9.15-10.15 uur
Woensdagavond van 19.30-20.30 uur
Tot 15 mei kun je twee proeflessen doen
voor 1 10,00.
Neem je iemand mee dan kun je een
korting krijgen op je kaart.
Wil je meer weten dan kun je bellen met
Elise de Graag
013-5907670, ook vind je op de
foldertafel in de Stadstuin Theresia een
flyer met informatie.

Theresiamarkt, zondag 21 mei

Na het mooie zonnige succes van vorig jaar opnieuw de Theresiamarkt op zondag 21 mei van
10.00 tot 15.00 uur in de Stadstuin, Theresiastraat 15 a. Gratis entree.
Wat kun je aanbieden en wat is er te koop: tweedehands sieraden, kleding, boeken, vintage,
design, glaswerk, schilderijen en andere mooie voorwerpen.
Tafels te huur voor 1 6,00 (120 bij 80) en 1 4,00 (80 bij 80).
Voor deelname: info@stadstuintheresia.nl

Door de buurt..... Voor de buurt

Voor alle informatie over het huren van ruimte bij de Stadstuin Theresia:
Joffrey van de Wiel 06-45307483 of Fred Lehmann 06-49941931. E-mailen is ook prima: info@stadstuintheresia.nl

Buurtbewoners ‘Koken voor Theresia’

Oproepjes / aankondigingen
Vergadering
KBO heeft op 29 maart van 14.00 uur tot
16.00 uur een algemene jaarvergadering in
Het Spoor.

6 april
Op 23 februari werd er weer heerlijk gekookt
voor Theresia. Acht buurtbewoners hadden
thuis of in de keuken van de Stadstuin
Theresia een zeer gevarieerde maaltijd
klaargemaakt. De “Theresia koks” zagen
niet alleen wijkgenoten aanschuiven maar
ook nieuwsgierige Tilburgers van buiten
Theresia bleken er trek in te hebben.
Mooie salades, verrassende hartige taarten,
stevige Hongaarse goulash met rijst en nog

veel meer lekkers. In het Paviljoen waren de
tafels mooi gedekt, er werd volop kennisgemaakt en recepten uitgewisseld.
Dat smaakt naar méér… !
Wil je ook “Koken voor Theresia”?
Stuur dan een email naar
info@stadstuintheresia.nl of neem contact
op met Fred Lehmann, 06-49941931 of
fred.lehmann53@gmail.com

Beurdenoort (Sport)massage

Lezing
6 april lezing
over Kessels.

Vrijdagochtendcafé in Stadstuin Theresia
Vanaf vrijdag 7 april is het Paviljoen,
de gezellige ontmoetingsruimte van de
Stadstuin Theresia, iedere vrijdagochtend
vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur geopend
voor een kop koffie, thee, fris en een lekker
stukje appeltaart. Er kunnen allerlei spellen
worden gedaan zoals scrabble, yatzee en
rummykub. Je kunt dan ook meteen een
kijkje nemen in de mooie binnentuin!
Tot ziens in de Stadstuin Theresia!
Het Bestuur en alle vrijwilligers.

Theresia’s Paasfeest

Met het voorjaar in aantocht komen ook de pollen weer in de lucht.
De els en de hazelaar zijn al actief en eind maart komt de berk daarbij.
Heeft u last van HOOIKOORTS of bent u kortademig en heeft u makkelijk last van de
luchtwegen? Laat u dan preventief tapen!
Als u vroeg in het hooikoortsseizoen een ‘medical tape’ laat aanbrengen, kunt u erger
voorkomen. Voor meer informatie: neem contact op met Petra van Onzenoort - van Beurden
(06-22892355) of raadpleeg de website: www.beurdenoort-sportmassage.nl

Kindercarnaval
Feestmuziek, de Kruikendans, schmink, gevouwen
ballonnen voor ieder kind, snoep, ranja, chips en
veul gezelligheid! Wij zeggen Alaaaf en tot
volgend jaar!!!

Kom je knutselen en eieren
zoeken in de Stadstuin?
Gezellig!!!
Zaterdag 15 april,
15.00-17.00 uur,
Theresiastraat 15a
1 2,50 per kind,
(groot)ouders gratis
Aanmelden via
info@stadstuinthersia.nl
Aanmelden voor 10 april.

Buurtontmoeting 22 april
Op zaterdagmiddag 22 april is iedereen
van harte welkom voor een gezellige
buurtontmoeting tussen 15.00 en 18.00 uur
in de Stadstuin.
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“Koken voor Theresia”
kookt de heerlijke
Zuid-Europese keuken...
”De zomer komt eraan!”
doe je mee met een
Zuid-Europees Buffet koken of kom je
gewoon dat gezellig eten op woensdag
28 juni?
Het aanschuiven aan tafel is van 18.30 uur
en het duurt tot ongeveer 21.00 uur.
De kosten bedragen € 7,50 voor als je
alleen mee-eet, inclusief een drankje.
Als je zelf mee kookt dan krijg je de
inkoopkosten terug en betaal je niet
de € 7,50. We koken voor-, hoofd- en
nagerechten. Uiteraard kan je ook alles
thuis voorbereiden en je kunt zelf aangeven
wat je kookt. Aanmelden voor koken of
mee-eten: info@theresia.nl, meer
informatie: Fred Lehmann 06-49941931.

Van het bestuur
Het treffen van bouwkundige voorzieningen is nu in de afrondende fase. Het gaat
dan met name over de realisatie van een
afzuiginstallatie. Daarna is het wachten tot
de gemeente de definitieve vergunning voor
de horeca verleent.
Klankontspanning/ klankmassage
Onthaasten en ontspannen. Rust in je
hoofd. Kom dicht bij jezelf en laat je meenemen door de klanken van akoestische
instrumenten en ervaar wat deze met je
doen. Neem zelf een matrasje, kussen en
deken mee en voel je welkom.
Op donderdag 30 maart, 20 april, 18 mei en
29 juni van 19.15 tot 21.00 uur kun je in
een geschikte ruimte samen met een klein
groepje deelnemers (max 10) genieten van
een Soundfulness Klanksessie.
Je kunt je aanmelden bij
Anja Driessens,
a-driessens@home.nl,
www.anjadriessens.com,
06-53690629

Vrijdag 19 mei reünie
op Bs. De Stappen

REÜNIE

Oud leerlingen die vanaf 1991 tot 2016 op
de Stappen hebben gezeten zijn van harte
welkom.
Tickets kosten 1 10,00 per persoon.
Via de site van Bs. De Stappen
(www.bsdestappen.nl) kom je op een link
van Ticketkantoor.
De school zorgt voor consumpties, hapjes en
muziek. Oud-leerkrachten zullen natuurlijk
ook uitgenodigd worden. Dus neem contact
op met je oud klasgenoten en hopelijk zien
we jullie allemaal vrijdag de 19e.
dag

19-05-17

locatie

BS DE STAPPEN
SCHAEPMANSTR 38

tijd

19.00 -24.00

Kaarten zijn te koop via de website
www.bsdestappen.nl

Lezingencyclus Stadstuin
De werkgroep die de lezingencyclus organiseert is tevreden over het verloop en de
opkomst van de eerste vier lezingen. De organisatie vraagt van de aanwezigen een
vrijwillige bijdrage.
Er waren lezingen over: ’Wijken van waarde: aandacht voor het alledaagse’; een zeer
drukbezochte lezing over ‘500 jaar Maarten Luther’; een van stadsbioloog Gert Bruning
over natuur- en cultuurhistorie van onze streek en in het bijzonder ‘de Zwarte Rijt’, een
waterloop die ontspringt in de Missionarisstraat en door onze wijk via Loven terug naar
Moerenburg loopt; en een lezing van prof Pieter Tops over ’de achterkant van Nederland’,
hoe de productie en handel in hennep en o.a. extacy de samenleving ondermijnt en hoe
dat doorwerkt in ons dagelijkse leven.
De vijfde lezing die op het programma staat, op 6 april, is er een door Hans van den
Muijsenberg over ’Kessels’. Vele Tilburgers zullen de naam Kessels associëren met Marietje
Kessels. Dat zij de dochter was van een van de belangrijkste werkgevers in Tilburg is
nauwelijks meer bekend. In de jaren tussen 1886 en 1955 zette Mathieu Kessels Tilburg op
de (internationale) kaart met zijn monumentale Fabriek voor Muziekinstrumenten. Mathieu
Kessels was een fabrikant met aandacht voor sociale aspecten van zijn medewerkers.
Hij voerde innovaties door aan instrumenten en in het productieproces. Daarnaast was
hij uitgever, drukker, handelaar, schrijver, componist, orkestleider en stimulator van
de muziekbeleving in Tilburg en haar wijde omgeving. Zaal open om 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur.

Hardloopclub; Roosmarie Seijsener
Ik heb jaren in mijn eentje gelopen, maar 2 jaar geleden heb
ik me aangesloten bij de loopgroep van de Stadstuin.
Ik voelde me er meteen welkom. Het lopen in de
stad blijkt minstens zo leuk als in het bos.
Hans geeft gevarieerde trainingen en
het is ook nog eens gezellig.

