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Kindervakantiewerk Tilburg-Noord
Tijdens de KVW-week van maandag 6 tot en met
zaterdag 11 augustus zal er een sprookjesachtig
avontuur beleefd worden. Iedere dag gaan de groepen samen met de sprookjesfiguren aan de slag om
een vloek die is uitgesproken, te verbreken.
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Parkfestival 2018
Zaterdag 1 september
en

zondag 2 september

Activiteitenkrant
Stokhasselt/Vlashof - Bewaarkrant voorjaar 2018

De website is al
geüpdatet en ook
dit jaar kunnen
de inschrijvingen
online
gedaan
worden!
Vanaf
het moment dat
de
inschrijving
open staat (dit
zal ongeveer half
april zijn) kan iedereen inschrijven en direct betalen
met iDeal. Gezinnen die gebruik willen maken van
Stichting Leergeld wordt geadviseerd om dit op tijd
aan te vragen, zodat de Stichting Leergeld tijdig de
aanvraag kan verwerken.
Natuurlijk kan er ook op papier ingeschreven worden en wel op maandagavond 18 juni tussen 19.00
en 21.00 uur en op dinsdagmiddag 19 juni tussen
14.30 en 16.30 uur bij MFA de Symfonie.

Parkfestival@tilburg-noord.nl

Nationale Buitenspeeldag

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website:
www.kvwtilburgnoord.nl

Uitgebreide informatie in de
Activiteitenkrant najaar 2018

in het Ypelaerpark

8 april + 6 mei + 3 juni + 1 juli

Elke dag van
12 tot 18 uur

Familiedag

Vrijmarkt, kinderspelen,
muziek, eten en drinken.

woensdag 25 april + 2 mei

Aanmelden vrijmarkt
vanaf medio juni.
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Ruilwinkel in de Ypelaer

Wijkrestaurant in de Ypelaer

Winkelen zonder geld! Wie wil dat niet? Kleding en
andere (kleine) spulletjes die je zelf niet meer nodig
hebt, kun je inleveren bij de Ruilwinkel. Hiervoor
krijg je ‘punten’ (Ypelaertjes), die weer gebruikt kunnen worden om andere spulletjes te ‘kopen’.
De Ruilwinkel is elke dinsdag en donderdag en
ook elke 1e zaterdag van de maand geopend van
10 tot 13 uur. Er staat altijd een gratis kopje koffie of
thee met een koekje klaar.
Kijk ook eens op de website van de Ruilwinkel:
www.ruilwinkelypelaer.nl

Wil je eens lekker en goedkoop van een verse en
warme maaltijd genieten? Dat kan elke woensdag
in het wijkcentrum ‘de Ypelaer’. De (halal) maaltijden worden bereid door 4Women. Om 17 uur is de
zaal open en om 17.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. Aanmelden kan tot woensdag 12 uur persoonlijk of telefonisch (013-4552928) bij de receptie.
Een maaltijd met voor-, hoofd- en nagerecht kost
€ 6,00; via de Meedoenregeling maar € 4,00 en met
een Voedselbank- of Quietpas slechts € 2,00. Voor
kinderen tot 12 jaar geldt een korting van 50%.
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Uitgiftepunt Voedselbank

Repair Café in de Ypelaer

Sinds november 2016 is er in het wijkcentrum ‘de
Ypelaer’ een uitgiftepunt gevestigd van de Tilburgse
Voedselbank. Bewoners van Tilburg-Noord kunnen
daar terecht om hun wekelijkse voedselpakket op te
halen. Voor aanvraag van een voedselbankpas kan
men o.m. terecht bij het IMW. Bel voor informatie
naar de Ypelaer (013-4552928) of kom even langs.
Het uitgiftepunt is elke dinsdag geopend van 10.00
tot 11.30 uur. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen al om 9.45 uur terecht. Een gratis kopje koffie of
thee met iets lekkers erbij staat ook altijd klaar.

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om
eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten,
fietsen, kleding, e.d. te laten verrichten door een
enthousiaste groep vrijwilligers in ‘de Ypelaer’. Het
is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen
zelf meeneemt. De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het Repair Café is geopend van 11 tot 15 uur. Als
het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je
aan de beurt bent. Kom dus op tijd!
Bel voor informatie naar: 013-4552928

in de Ypelaer

Vakantie-activiteiten
op het speelplein bij de Ypelaer

woensdag 13 juni

zondag 1 juli

Picknick in het Park
in het Ypelaerpark

dinsdag/donderdag/1e zaterdag v.d. maand

Ruilwinkel
in de Ypelaer

1e zaterdag van de maand

Repair Café
in de Ypelaer

elke woensdag

Wijkrestaurant
in de Ypelaer

EN NOG VEEL MEER
ACTIVITEITEN
VOOR JONG EN OUD
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Familiedagen in de Ypelaer
Elke 1e zondag van de maand van 12 tot 16 uur.
Het basisprogramma voor de Familiedagen is:
 12.00 tot 13.00 uur Inlooplunch
(standaard lunch € 2,00 - kleine lunch € 1,00).
 13.00 uur Kinderactiviteiten met knutselen, spelletjes, gratis ranja, enz. (bij mooi weer buiten).
 14.00 uur Bingo (50 ct. per ronde, 5 rondes) met
als prijzen uitsluitend tassen met levensmiddelen.
Tot aan de zomervakantie zijn er nog Familiedagen
op 8 april (met vrijmarkt), 6 mei, 3 juni en 1 juli.
E-mail: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl

14
apr

24
juni
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Gezondheidsdag in de Ypelaer

Vakantie-activiteiten bij de Ypelaer

Zomerfestival bij de Symfonie

In de schoolvakantie voor de basisschoolkinderen
worden er op het speelplein in het Ypelaerpark extra
kinderactiviteiten georganiseerd. Ook de ouders zijn
dan natuurlijk van harte welkom.
Van 14.00 - 16.30 uur kan iedereen deelnemen aan
allerlei sport- en spelactiviteiten. Voor kinderen is er
gratis (suikervrije) ranja. Voor ouders is er op het
buitenterras van ‘de Ypelaer’ gratis koffie of thee.
De eerstvolgende vakantie-activiteiten vinden plaats
op woensdag 25 april en 2 mei. Voor informatie:
activiteiten@stokhasselt.nl

De Noordraad Heikant-Quirijnstok organiseert op
zondag 24 juni een Zomerfestival i.s.m. ContourdeTwern. Iedereen uit Tilburg-Noord met een talent
op het gebied van muziek, dans, dichten of andere
hobby op het culturele vlak wordt uitgenodigd om
zijn, haar of hun kunsten te vertonen. Stuur jouw/
jullie gegevens (naam, adres, telefoonnummer) en
wat je wilt laten zien per mail naar Hans Zuiderwijk:
zomerfestival@tilburg-noord.nl
of per post naar:
Noordraad HQ, Eilenbergstraat 250, 5011EC Tilburg

Elke maandag van 14.30 tot 16.30 uur is R-play op
het speelveld bij basisschool ‘de Lochtenbergh’. Het
is een activiteit waar kinderen uit Stokhasselt in een
veilige omgeving leeftijdsgenootjes kunnen leren
kennen en samen buiten kunnen spelen.
De kinderen kunnen speelgoed lenen om mee te
spelen op het speelveld. Dit kunnen zij doen met de
R-coins die ze verdienen gedurende de activiteit.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Erik
Bodifée (0657654803) of stuur een e-mail naar:
erikbodifee@contourdetwern.nl

Op zaterdag 14 april wordt er een Gezondheidsdag
georganiseerd voor alle leeftijden in wijkcentrum ‘de
Ypelaer’ van 10 tot 17 uur. Wil je deelnemen aan de
gezondheidstesten dan dien je je wel op te geven.
Binnen deze tijden wordt er dan een afspraak met je
gemaakt. Voor iedereen is er een kopje koffie of
thee. Valt je afspraak tussen 12 en 14 uur dan krijg
je ook nog een belegd broodje aangeboden.
Deze dag wordt je belangeloos aangeboden door
D&G Fysiotherapie, Move-On Kinderfysiotherapie
en Yolanda Doorakkers Coaching. Kinderen worden
getest door Move-On en vanaf 18 jaar worden de
testen gedaan door D&G Fysiotherapie.
Op deze dag kom je te weten hoe het met je fysieke
en mentale gezondheid gesteld is. Naast de test
dien je ook nog een vragenlijst in te vullen. Naar
aanleiding van de score krijg je dan een individueel
advies omtrent beweging en voeding.
Op dezelfde dag is er in het wijkcentrum ook een
informatiemarkt over gezondheid en welzijn en een
banenmarkt aanwezig. Buiten kunnen kinderen en
volwassenen deelnemen aan beweegactiviteiten.
Je kunt jezelf aanmelden via het inschrijfformulier op
de flyer die op heel veel locaties in Tilburg-Noord te
vinden is. Je kunt ook een e-mail sturen naar:
info@ydcoaching.nl
Deelname aan de gezondheidsdag is gratis. Testen
zijn anoniem en worden niet door derden gebruikt.
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R-play op speelveld de Lochtenbergh
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Food- & Bootcamp in de meivakantie

Kinderboerderij Stokhasselt

Op dinsdag 1 en donderdag 3 mei wordt er voor
de kinderen van de basisscholen een Food en Bootcampdag georganiseerd van 10.00 tot 15.00 uur.
Deze dag gaan de kinderen lekker buiten bewegen
en maken zij zelf een gezonde lunch en gezonde
tussendoortjes. Na afloop worden de ouders en
broertjes of zusjes verwacht om te komen proeven.
De kosten voor deze activiteit bedragen € 5,00 per
dag en kunnen eventueel ook betaald worden via de
Meedoenregeling. Ben jij erbij op 1 en/of 3 mei?
Aanmelden kan via: info@ydcoaching.nl

Elke woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30
uur kun je terecht bij de Kinderboerderij. Die staat al
ruim 40 jaar achter de hoge flat in de Puccinistraat.
Dieren kijken, tafeltennissen, skelteren, voor iedereen is er wat te doen. Je bent van harte welkom!
De Kinderboerderij wordt gerund door enthousiaste
vrijwilligers. Deze groep kan echter nog wel wat uitbreiding gebruiken. Het is een hele klus om deze
kinderboerderij - ook buiten de openingstijden draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op:
www.kinderboerderijstokhasselt.nl

6
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Kiemuur Kookt in de Ypelaer

Wandel4daagse Tilburg-Noord

Bijeenkomst nieuwe statushouders

Picknick in het Park

Op maandag 9 april start Kiemuur Kookt bij wijkcentrum ‘de Ypelaer’ met een informatiemiddag. Iedereen die hieraan wil deelnemen is van harte welkom; moeders, vaders, met of zonder kinderen. Het
is niet nodig om je aan te melden. Je kunt op deze
informatiemiddag gewoon binnenlopen. Er staat in
ieder geval een kopje koffie of thee voor je klaar.
Kiemuur Kookt is een initiatief van Rachel van het
RIBW in samenwerking met Yolanda Doorakkers en
Jadira Pieters. Er wordt steeds gekookt vanuit een
voedselpakket van de voedselbank.

Voor de vierde achtereenvolgende keer wordt deze
gezonde avondwandeling al georganiseerd. Tijdens
deze Wandel4daagse loop je door heel TilburgNoord; elke dag een andere route van ca. 5 km.
Start en aankomst zijn 2 dagen bij wijkcentrum ‘de
Ypelaer’ en 2 dagen bij wijkcentrum ‘de Symfonie’.
Ongeveer halverwege is er een tussenstop.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per kind.
Via de Meedoenregeling betaal je echter maar
€ 1,00 voor maximaal twee kinderen per gezin.
Kinderen tot 12 jaar moeten door iemand van 18
jaar of ouder begeleid worden; die hoeven echter
niet te betalen. Alle kinderen die meelopen, ontvangen op de laatste dag een medaille. Je kunt je nu
alleen nog inschrijven bij een van de wijkcentra.
In wijkcentrum ‘de Ypelaer op:
zondag 8 april van 14 tot 15 uur en op
woensdag 11 april van 18.30 tot 19.30 uur.
In wijkcentrum ‘de Symfonie op:
dinsdag 10 april van 18.30 tot 19.30 uur.
Neem voor deelname via de Meedoenregeling wel
de brief van de gemeente mee met je klantnummer!
Deze Wandel4daagse is een gezonde activiteit. Dat
betekent dat we onderweg water drinken en gezond
snoepen. Neem daarom een flesje water mee. Elke
dag wordt voor een gezonde versnapering gezorgd.
Voor meer informatie hebben we een e-mailadres:
wandel4daagse@tilburg-noord.nl

Voor de statushouders die de laatste jaren in Tilburg
Noord zijn komen wonen, wordt er op zondag 6 mei
een informatieve en gezellige bijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum ‘de Ypelaer’. Ook de buren en
andere kennissen van deze nieuwe wijkbewoners
zijn op deze dag van harte welkom. De bijeenkomst
wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Deze dag is een onderdeel van het Mix&Matchproject dat al enige tijd geleden opgestart is. Het
definitieve programma wordt bekendgemaakt in de
Wijkkrant Noord van donderdag 3 mei.

Dit jaar alweer voor de vijfde keer. Verwelkom de
zomer met eten en drinken, zang, dans en muziek,
spelen, kijken en genieten. Iedereen is van harte
welkom op zondag 1 juli van 14 tot 18 uur in het
Ypelaerpark. Neem je eigen gevulde picknickmand
mee en zoek een plekje op het grote grasveld.
Met name voor kinderen zijn er heel veel leuke activiteiten. Wil je muziek maken en anderen daarvan
mee laten genieten? Laat ons dat dan even weten!
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Bootcamp voor 14 jaar en ouder
Kom jij elke maandagavond van 19 tot 20 uur ook
gezellig mee bootcampen. Onder begeleiding van 2
personal trainers lekker sporten in de buitenlucht.
Na afloop wordt er gezamenlijk (als je wilt) een kopje koffie of thee gedronken in ‘de Ypelaer’. Daar kun
je vragen stellen over voeding en beweging. De
eerste keer is op maandag 9 april a.s. Een 10 rittenkaart kost € 50,00. Deze kaart is onbeperkt geldig.
Je kunt die kaart ook via de Meedoenregeling aanschaffen. Voor aanmelding en informatie:
info@ydcoaching.nl
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Nationale Buitenspeeldag 2018
Woensdagmiddag 13 juni
is Tilburg-Noord in beweging.
Dan wordt van 15 tot 17 uur
in het Ypelaerpark weer de
Nationale
Buitenspeeldag
gehouden. Elk jaar komen
dan honderden kinderen en
hun ouders naar het park om
mee te doen met allerlei spelletjes en spelen. Heb je
vragen? Bel met Erik Bodifée (0657654803) of mail
naar: erikbodifee@contourdetwern.nl

Wij zorgen voor koffie, thee en frisdranken maar ook
die mag je zelf meenemen als je wilt. In onze verkoopkraam hebben we ook verse salades en brood
te koop voor hele kleine prijsjes. En er is ook een
bak/grillhoek om gratis gebruik van te maken.
Neem voor meer informatie contact op via:
activiteiten@stokhasselt.nl

