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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.

“Waar wrijving is,
ontstaat uiteindelijk
glans”
Waar staan we en waar willen we naartoe? PACT
jaagt aan en blijft bewegen. Maar we moeten ook kritisch blijven. Daarom bevragen
we de komende periode meerdere partners uit de stad. Dit keer een interview met
René Scherpenisse, directeur-bestuurder van woningcorporatie Tiwos. Ook is hij
een van de alliantiepartners van PACT. Als innovator in hart en nieren vertelt hij
graag over zijn kijk op de toekomst van Tilburg. Want: hoe zorgen we er samen voor
dat de stad van iedereen is en blijft?
Open dag Reinevaer
Op donderdag 19 mei was de eerste open dag bij De
Reinevaer. Iedereen was van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen en dat was een groot
succes! Lees hier meer over wat er momenteel
allemaal gebeurt bij de Reinevaer. Zo heeft BALS
(Broodje Aap en Linke Soep) inmiddels haar intrek
genomen in het gebouw.

PACT Rapportage
Creëren en bedenken betekent ook tijdig reflecteren
en rapporteren. Op de website kun je de rapportage
PACT 2018-2021 downloaden. Daarnaast is er een
beknopte versie beschikbaar.

Onderwijs en PACT versterken elkaar
Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling
optimaal ondersteunt. Op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de
Tilburgse PACT-wijken worden, naast het reguliere curriculum, al extra activiteiten
aangeboden zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Om van deze initiatieven
te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, start de Gelijke
Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met
een Voorloperstraject in het kader van de Rijke Schooldag. Dit heeft geresulteerd in
enthousiasme, energie en urgentie bij mensen en organisaties in de stad om een
gezamenlijke aanvraag in te dienen vanuit PACT. Deze samenwerking geeft juist in
de meest kwetsbare wijken de mogelijkheid om de extra activiteiten die al geboden
worden verder uit te breiden en te verbinden met allerlei voorzieningen die Tilburg te
bieden heeft. De aanvraag is ingediend. Nu afwachten of we mee kunnen doen!

CleanUp West
Op woensdag 11 mei was weer de eertste editie van
CleanUp West van dit jaar. Samen de schouders
eronder voor een Tilburg West zonder zwerfafval!!! Op
woensdag 15 juni is de tweede editie. Je kunt
individueel of met een groepje deelnemen aan één
van de CleanUp rondes. De eerste ronde is van
13:30 uur tot 15:00 uur en de tweede ronde van 15:00 uur tot 17:00 uur. De rondes
starten op genoemde tijden vanuit de WIJktuin bij WIJ West, Le Bourgetstraat 27.
Meld je aan via www.wijwest.nl/cleanup.
Informatiemarkten in Noord
De wijkraden Tilburg-Noord organiseren binnenkort
op drie locaties (één in elke wijk) en op verschillende
data een informatiemarkt. Het centrale thema is
leven, wonen en werken in Tilburg-Noord. Ook de
verschillende doorbraakinitiatieven vanuit PACT
komen aan bod. Het evenement wordt voor elke wijk dus apart gehouden: voor
Stokhasselt op woensdagavond 25 mei in wijkcentrum De Ypelaer (Corellistraat),
voor de wijk Quirijnstok op woensdagavond 1 juni in MFA De Symfonie
(Eilenbergstraat) en voor de wijk Heikant op woensdagavond 8 juni in Het Ronde
Tafelhuis (Wagnerplein).
26 juni YPIE____FEST!
Op zondag 26 juni 2022 vindt in het Ypelaerpark in
Tilburg Noord YPIE____FEST plaats! Dit nieuwe
festival wordt georganiseerd door en voor de buurt
met als doel te inspireren en ruimte te biedena aan
een ieders talent. Jonge ondernemers uit Tilburg
Noord, Achraf Betteui en Nissrine Chemri trekken de kar met ondersteuning van
FASHIONCLASH, als onderdeel van Second Skin Tilburg binnen het project
ForwArt. Naast het organiseren van het festival zijn ze parallel gestart met RAW
LOVE: een platform voor talentontwikkeling voor startende jonge ondernemers uit
Tilburg Noord. Het platform focust zich op cultuur, identiteit, mode, muziek en
talentontwikkeling. De eerste stap wordt momenteel gemaakt met de ontwikkeling
van een eigen streetwear kledingmerk door/voor jongeren. Ontdek het talent van
Noord tijdens YPIE____FEST, dat in het teken staat van cultuur, identiteit, mode,
muziek en talentontwikkeling!
Zondag 26 juni, 12:00 - 18:00, Ypelaerpark, Tilburg Noord.

Elke dinsdag R-MAAT
Elke dinsdag zijn er toffe
activitetien in West. Voor wie?
Iedereen tussen de 16 en 27 jaar
die nieuwe mensen wil
ontmoeten. Leg nieuwe
contacten en vergroot je sociale
vaardigheden. Deelname is
gratis. Aanmelden kan via de
contactgegevens op de poster
hiernaast.

Meehelpen in Buurthuis Broekhoven?
Bij Buurthuis Broekhoven is alle hulp welkom. Als je
wilt klussen of koffie wilt schenken, wilt helpen bij de
inrichting of op een andere manier vrijwilliger wilt
worden. Ook zoeken ze nog mensen die mee willen werken aan de website en
sociale media. Aanmelden kan via buurthuisbroekhoven@gmail.com.
Magazine The Scene
De meiden van The Scene hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt aan hun eigen magazine.
Op woensdagavond 11 mei is het
gepresenteerd. Luister hier het fragment terug
waarin Ruweda Osman bij Omroep Tilburg meer
vertelt over dit gezamenlijke project.

Het Pater van den Elsenplein is geopend!
Onder de stralende zon is door wethouder Bas van
der Pol op 19 april het nieuwe Pater van den
Elsenplein geopend. Kinderen uit de wijk hadden
mooie kunstwerken gemaakt die in het gras tentoon
werden gesteld. Het evenement werd druk bezocht.
Zo was er muziek, soep van Mien en een biljarttafel.
En voor de kinderen glittertattoos, een poppentheater en een gratis suikerspin. Het
gras wordt de komende weken nog verder ingezaaid, maar dan kan het plein gaan
groeien en bloeien!

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 Sandra.de.vocht@tilburg.nl toe aan uw adresboek.

