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Hoe gaat het met PACT? Wat gebeurt er in de wijken? Een korte update van zowel
de doorbraakinitiatieven als mooie voorbeelden van doendenken.

De websit van PACT is live!
Eindelijk is het zover! Alle informatie over de
verschillende partners, initiatieven, de academy en het
ontstaan van PACT is gebundeld op de website. Kijk
rustig rond en laat het ons vooral weten als er nog
informatie mist of onjuist is.
Heb jij informatie of nieuws dat als update op de
website mag komen? Geef ons dan een seintje en
mail de informatie voorzien van een foto, link of filmpje
naar doendenken@tilburg.nl.

Symposium: Leefwereld van jongeren in Tilburg
Noord
ForwArt organiseert in samenwerking met R-Newt het
symposium 'Leefwereld van jongeren in Tilburg
Noord'. Vanwege de coronamaatregelen vindt het
symposium ditmaal digitaal plaats van 10.00u tot
13.30u.
Je kunt je aanmelden via secretariaat.pact@tilburg.nl.
Op onze website vind je meer informatie.

Woonkamer voor de Kruidenbuurt
Het voormalig wijkcentrum ’t Kievitslaer (‘Onze Kievit’)
aan de Reinevaarstraat wordt de komende tijd
omgetoverd tot ‘woonkamer van de Kruidenbuurt’. De
gemeente wil in het pand de komende 5 jaar een
aantal maatschappelijke initiatieven onderbrengen. Zo krijgen de stichting Voor Elk
Wat Wils, waarbij wordt gebreid en gehaakt voor het goede doel, en Broodje Aap &
Linke Soep (BA&LS) er een plek. Daarnaast is er ruimte voor de basisscholen
Antares en Wandelbos, het Dichtbij Team en de buurtondersteuner van Contour de
Twern. Het moet een plek worden van, voor en door de wijk. Een echte
buurtontmoetingsplek. De komende tijd gaat Kwartiermaker Sandy Keulemans hier
samen met bewoners en partners verder invulling aan geven.
Bericht van de Noordvoerders: de stem van
jongeren telt!
De jongeren een stem geven in de ontwikkelingen van
Tilburg Noord, dat is waar Noordvoerders zich hard
voor maakt. Wij vinden dat jongeren te weinig
betrokken worden bij wat er plaatsvindt in onze wijk.
Vandaar dat wij, 5 jongeren uit Noord, Noordvoerders
hebben opgezet om hier samen met andere jongeren verandering in te brengen!
Hoe? Noordvoerders is bezig met het oprichten van een platform in de vorm van
een website om meer participatie te creëren. Jongeren kunnen gemakkelijk online
hun stem laten horen door bijvoorbeeld op een project te reageren, ideeën aan te
dragen of een enquête in te vullen. Medio februari komt onze website online.
Benieuwd naar wat we nog meer aan het doen zijn? Neem snel een kijkje op onze
instagrampagina: @noordvoerders013.
Buurtpionier in West
In oktober 2021 is buurtpionier Corina van Spaendonk
gestart in 't Zand. De buurtpionier begeeft zich zonder
de gebruikers van het gebied, om wensen en
behoeften in beeld te brengen, om zichtbaar aanwezig
te zijn, positieve initiatieven aan te jagen en een lange
termijn aanpak uit te werken. Dit alles met als doel om
de woon- werk- en leefomgeving rond de drie winkelstrips in ‘t Zand te verbeteren.
Om te leren van de ervaringen uit Rotterdam gaat een oud stadsmarinier uit
Rotterdam de buurtpionier coachen. Meer info op de website.

Mail ons!
Heb jij informatie of nieuws dat als update op de website mag komen en/of in de
nieuwsbrief? Geef ons dan een seintje en mail de informatie voorzien van een foto,
link of filmpje naar doendenken@tilburg.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u vandesandenfrederique@gmail.com toe aan uw adresboek.

