
Ik ben echt een buitenmens 
en kan bij GroeiTuin013 mijn 
 liefde voor natuur en milieu 
kwijt. En het is ook gezellig!

“
”

Keesje, Vrijwilliger sinds 2021

Vrijwilligers
Even klaar met de drukte van de stad en op zoek naar een 
groene, gezonde plek in Tilburg? Tussen onze planten en 
kruiden, met je handen in de aarde, kom je heerlijk tot rust. 
Of geniet je meer van de sociale contacten in onze winkel 
en wil je zelf geteelde producten verkopen? Misschien 
verwerk je ze wel liever tot heerlijke soepen en chutneys, 
heb je ideeën over de teelt van bijzondere gewassen of lijkt 
het je leuk om een educatieve activiteit voor de buurt te 
organiseren? Bij GroeiTuin013 kom je in contact met allerlei 
mensen die passie hebben voor de natuur, een gezonde 
leefstijl en een mooie leefomgeving. En heb je een middag-
je lekker in de tuin of winkel gewerkt? Dan neem je voor je 
maaltijd ’s avonds thuis, gratis je portie groenten mee! 

Trajecten
We hebben ook mogelijkheden voor dagbestedingstra-
jecten en Menss-trajecten. Hou je van bezig zijn in de 
buitenlucht? Heb je groene vingers of wil je die graag 
krijgen? Werk je graag samen met andere mensen of juist 
liever alleen? Er is van alles te doen bij GroeiTuin013. Naast 
het werken in de gemeenschappelijke tuin of de kassen 
kun je bijdragen aan de verzorging van onze dieren, kleine 
technische klussen verrichten, meehelpen in de winkel, ko-
ken en helpen bij het mooi inrichten van het terrein. Graag 
bekijken we samen met jou of GroeiTuin013 iets voor jou 
zou kunnen zijn, wat je wilt leren en welke ondersteuning 
je hierbij denkt nodig te hebben. Je wordt hierbij begeleid 
door werkbegeleiders met veel ervaring in de zorg.

Wees welkom! GroeiTuin013 is altijd op zoek naar meer en-
thousiaste mensen die mee willen doen. Neem voor meer 
informatie contact met ons op via info@groeituin013.nl

De Toekomst
Met GroeiTuin013 realiseren we i.s.m. de gemeente en andere 
maatschappelijke organisaties en ondernemingen een plek 
waar alles samenkomt: verse groenten, fruit, bloemen en 
kruiden, veel actieve vrijwilligers die samenwerken, elkaar sti-
muleren en inspireren bij de verzorging van de tuin en dieren, 
ontmoetingen tussen mensen, dagbesteding voor zorgcli-
enten, maatschappelijke participatie en toeleiding naar werk, 
bijzondere vergader- en werklocatie, educatie en onderwijs, 
gezond en lekker eten en drinken, ontspanning en recreatie 
en verhoging van de biodiversiteit én dragen we bij aan een 
gezonde leefomgeving.

Reeshofdijk 30, 5044 VB Tilburg
www.groeituin013.nl
info@groeituin013.nl
www.facebook.com/GroeiTuin013
Instagram: GroeiTuin013

Openingstijden
winkel 
november t/m april: gesloten
mei t/m oktober: maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 
12.00u tot 16.00u

tuin 
november t/m februari: 
maandag t/m donderdag van 09.00u tot 16.00u
 maart t/m oktober: maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u
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Een plek waar je elkaar inspireert, 
waar je samen actief bent, 
waar mensen tot bloei komen; 
dát is wat GroeiTuin013 wil zijn



Ik had een boerderij in Syrië 
en vind het heel fijn om nu bij 
GroeiTuin013 te werken met 
al die aardige mensen, zo leer 
ik ook de Nederlandse taal.

“
”

Ghad, vrijwilliger sinds 2017

Ik werk in de tuin omdat ik 
hier lekker buiten in de aarde 
kan wroeten en leuke mensen 
ontmoeten.

“
”

Toos, vrijwilliger sinds 2014

Winkel
In onze winkel verkopen we verse biologische groenten, 
kruiden, zaden en bloemen die geteeld zijn in eigen tuin. 
Daarnaast verkopen we ook verse en biologische streek-
producten. Onze vrijwilligers geven je graag advies over 
ons assortiment!

Educatie en Activiteiten
Bij GroeiTuin013 vinden regelmatig tuingerichte activiteiten 
plaats voor kinderen en volwassenen. Houd voor het actue-
le aanbod de programmaflyer in de gaten of kijk op www.
groeituin013.nl/activiteiten.

Daarnaast werken we samen met lokale basisscholen, 
het praktijk- en beroepsonderwijs zoals Yuverta, De Rooi 
Pannen en Fontys. Ook organiseren we regelmatig rond-
leidingen voor belangstellenden waarin wordt uitgelegd 
hoe stadslandbouw kan bijdragen aan een fijnere en 
gezondere stad.

Samen groeien en bloeien
GroeiTuin013 is een collectieve tuin op de Stadsakker, een 
groene en veelzijdige locatie in het Stadsbos013. Het vormt 
de verbinding tussen stad en buitengebied, een plek waar 
maatschappelijke verbinding en participatie voorop staan. 
GroeiTuin013 is dé groene huiskamer van Tilburg waar vele 
vrijwilligers en een aantal dagbesteders onder professionele 
begeleiding groenten, bloemen en kruiden telen en verko-
pen. Tevens vormt het een prachtige toegangspoort tot het 
Stadsbos013, één van de meest veelzijdige en dynamische 
natuurgebieden van Brabant.

De tuin startte in 2014 in de Piushaven als pilotproject van 
Stichting Het Werkt. Het concept van stadslandbouw waarin 
mensen van heel verschillende komaf elkaar inspireren, 
zich in een natuurlijke omgeving ontwikkelen en samen 
waardevolle activiteiten ondernemen, heeft zich inmiddels 
in de praktijk getoetst én bewezen. GroeiTuin013 biedt een 
lerende praktijkomgeving waar volop ruimte is voor organi-
sche ontwikkeling van innovatieve, sociale en economische 
activiteiten.

Samen werken en verbinden
Centraal in de visie van GroeiTuin013 staat het verbinden van 
mensen en organisaties. Stadslandbouw verbindt, dat blijkt 
ook uit onze praktijk; vele vrijwilligers en een aantal dagbe-
steders op de tuin en goede samenwerking met partners, 
de bewoners van de omliggende wijken, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers, gemeente Tilburg, provincie en 
andere co-financiers.
Nieuwsgierig naar wat uw organisatie en GroeiTuin013 voor 
elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact op voor meer 
informatie via info@groeituin013.nl 


