
 

Organiseer je eigen straatfeest 

Wil je zelf eens een feestje bouwen in je straat of 
buurt? Gezellig samen wat eten en drinken of een 
barbecue of leuke (kinder)activiteit organiseren? 

De wijkraad kan daarbij helpen!  
Het is helemaal niet zo moeilijk om zo’n activiteit te 
organiseren. Bij de gemeente hoef je dit alleen maar 
te melden en daar zijn geen kosten aan verbonden. 
De wijkraad kan helpen met een financiële bijdrage 
en het uitlenen van materialen. Neem maar eens 
contact op met de Werkgroep Activiteiten via e-mail: 

activiteiten@stokhasselt.nl. 
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Kinderboerderij Stokhasselt 

Achter de grote flat in de Puccinistraat staat al meer 
dan 35 jaar een kinderboerderij. In 2015 is een 
prachtige nieuwbouw geopend. Elke woensdag en 
zaterdag kun je er terecht van 13.30 tot 16.30 uur. 

De kinderboerderij wordt vooral gerund door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Deze groep kan 
echter nog wel wat uitbreiding gebruiken. Het is een 
hele klus om een kinderboerderij - ook buiten de 
openingstijden - draaiende te houden. Kijk voor 
meer informatie ook eens op: 

www.kinderboerderijstokhasselt.nl 
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Wijkrestaurant in de Ypelaer 

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

Ruilwinkel 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 kun-
nen worden om andere spulletjes te ‘kopen’. 
De Ruilwinkel is geopend op elke dinsdag, donder-
dag en zaterdag van 10 tot 13 uur. Er staat ook al-
tijd een gratis kopje koffie of thee met koekje klaar. 
Kijk ook eens op de eigen website van de Ruilwinkel 
voor uitgebreide informatie over de voorwaarden: 

www.ruilwinkelypelaer.nl. 

Uitgiftepunt Voedselbank 

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, kun-
nen al om 9.45 uur terecht. Een gratis kopje koffie of 
thee met wat lekkers erbij staat ook altijd klaar. 

Repair Café in de Ypelaer 

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 koste-
loos 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. 
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Winterfestival in de Ypelaer 

In het wijkcentrum ‘de Ypelaer’ wordt ook dit jaar 
weer een Winterfestival georganiseerd. Dit gezellige 
ontmoetingsfeest vindt deze keer plaats op zondag 
17 december a.s. Iedereen uit de omgeving is wel-
kom vanaf 12 uur. De toegang is helemaal gratis. 
Zorg dat je er op tijd bij bent, want het kan erg druk 
worden. 

Vanaf 12.30 uur kan iedereen 
aanschuiven bij een gratis 
brunch. Er staan volop brood-
jes met warm en koud beleg 
klaar en ook diverse warme 
soepen en warme en koude 
dranken. Natuurlijk houden we ook rekening met de 
vele wijkbewoners die halal willen eten. 

In de grote zaal worden na de brunch 
nog enkele gratis bingorondes gehou-
den. Elke ronde zijn er diverse prijzen 
beschikbaar bestaande uit levensmid-
delenpakketten. 

Verder zijn er voor jong en oud allerlei andere activi-
teiten om aan mee te doen of van te genieten. Dat 
kun je allemaal lezen in de Wijkkrant Noord die en-
kele dagen van tevoren in je brievenbus valt. Wil je 
zelf iets doen, heb je ideeën of wil je als vrijwilliger 
meehelpen? Laat het ons weten via: 

activiteiten@stokhasselt.nl 
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Voor alle culturen en leeftijden  

Het Parkfestival is in 
eerste instantie bedoeld 
voor de wijkbewoners. 
Maar verder is iedereen 
uit de wijde omgeving 
van harte welkom. Voor 
een dagje Parkfestival 
heb je geen dikke portemonnee nodig. De toegang is 
gratis en de prijzen voor eten en drinken zijn laag.  
 

Kinderen  

Een doelgroep die heel belang-
rijk is in onze wijk. Op beide 
dagen is een groot deel van het 
park gereserveerd voor de 
jeugd met diverse klim- en 
springkussens. Maar je kunt 
ook je gezicht laten schminken 

of een afwasbare glittertatoeage laten zetten. 
Alleen op zaterdagmiddag 
is het Jongleers Probeer-
circus er weer. Er is ook 
een heuse kinderbar, waar 
onder meer ranja en kinder-
snoep verkocht worden 
voor héél kleine prijsjes. 
 

Jongeren  

Buurtsport Tilburg zorgt sa-
men met het Jongerenwerk 
Tilburg-Noord voor sportieve 
activiteiten voor de oudere 
jeugd. Er worden ook enkele 
toernooien georganiseerd 

waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Aanmelden kan 
gewoon ter plaatse. 
 

Vrijmarkt  

Al vele jaren een enorm succes in 
combinatie met het Parkfestival. 
Op beide dagen geopend van 12 
tot 17 uur. Voor de echte koopjes-
jagers.  
 

Welzijnsmarkt 

Op zaterdag van 14 tot 17 uur kunnen bezoekers in-
formatie krijgen van diverse (welzijns)organisaties die 
in of voor de wijk actief zijn. Aanmelden kan nog! 
Bij deze markt staat ook de tent van het Repair Café. 
Neem op deze zaterdag dan ook je kleine huishoude-
lijke apparaten, kleding of fiets mee naar het Parkfesti-
val als er iets aan gerepareerd moet worden. 

Gratis brunch  

Wees er op tijd bij en neem op 
zondag om 12 uur deel aan de 
gratis brunch. Etenswaren zijn 
halal, zodat iedereen er gebruik 
van kan maken. Bij de start van 
deze brunch opent onze wijk-
wethouder Mario Jacobs de 2e 
festivaldag.  
 

Open Podium 

Op het grote overdekte podium vinden muzikale en 
andere optredens plaats. Wil je alleen of met een 
groep een keer voor een groot publiek optreden, dan 
is dit je kans. Op zondag is ook het buitenpodium be-
schikbaar voor sport- en andere demonstraties. Tot en 
met woensdag 6 september kun je je alleen of met 
een groep of vereniging nog aanmelden via: 

parkfestival@tilburg-noord.nl 
De volgende optredens staan in ieder geval op het 
programma.  
 

Bad Duck  
Deze band bestaat uit maar liefst 8 per-
sonen en heeft op het Parkfestival in 
2015 voor de eerste keer opgetreden. 
In 2017 zijn ze te zien en te horen op 
zaterdag van 16 tot 18 uur. De leden 
hebben elkaar gevonden in het Factori-
um in 2007. Onder leiding van Pieter 

Bast maakt Bad Duck muziek die de oren streelt. Het 
repertoire is Melody Gardot, Amy Winehouse, Latin, 
Bossa's.  
 

The Mental Bats  
Een echte Tilburgse band 
die alweer voor de vijfde 
keer te zien en te horen is 
op het Parkfestival op zon-
dag van 17 tot 19 uur. ‘Do 
you like good music?’ Zorg 
dan dat je dit laatste optre-
den op het festival niet mist.  
 
Het Parkfestival wordt inhoudelijk en/of financieel 
mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: 

Kindereiland nu op twee locaties 

Het Kindereiland is een speelplek waar kinderen 
veilig kunnen spelen. Ze kunnen (groot) speelgoed 
lenen dat ze thuis niet altijd hebben en met andere 
kinderen samen spelen. Het Kindereiland is er voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar, maar ook de kleinere 
kinderen zijn van harte welkom. Het is dan wel ver-
plicht dat er een ouder of verzorger meekomt. 

In Tilburg-Noord stond de bus van het Kindereiland 
tot nu toe alleen bij basisschool ‘de Vlashof’. Daar 
blijft de bus elke donderdag ook gewoon komen 
maar er komt nu een locatie bij.  

De bus van het Kindereiland staat vanaf 18 septem-
ber ook elke maandag van 15 tot 17 uur op het 
speelveld bij basisschool ‘de Lochtenbergh’. 

Als je lid wil worden van het Kindereiland wordt er 
een pasje gemaakt met daarop je eigen foto. Lid 
worden kost éénmalig € 1,50. Daarna kost spelen bij 
het Kindereiland niets meer. Je mag daarna op alle 
staanplaatsen komen spelen. 
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Kidsparadijs bij de Kinderboerderij 

In het nieuwe schooljaar wordt het Kidsparadijs op 
de locatie van de Kinderboerderij aan de Puccini-
straat (achter de hoge flat) gewoon voortgezet. 

Voor kinderen van de basisschool worden daar van-
af woensdag 13 september door ContourdeTwern 
weer sport- en spelactiviteiten georganiseerd. 

Tijd: van 14.30 
tot 16.15 uur. 

De toegang is 
GRATIS. 

MA DI WO DO VR ZA ZO  

MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO  

Familiedag in de Ypelaer 

De opvolger van de Open Dag in ‘de Ypelaer’ wordt 
de Familiedag. Deze activiteit vindt plaats tegelijk 
met de Vrijmarkt op de eerste zondag van de 
maand. Hoewel de vrijmarkt stopt na april, gaat de 
Familiedag nog enkele maanden door tot aan de 
schoolzomervakantie. 

Het basisprogramma voor de Familiedagen is: 
 12.30 tot 13.30 uur Inlooplunch 
 (standaard lunch € 2,00 - kleine lunch € 1,00). 
 12.30 uur Kinderactiviteiten (binnen of buiten). 
 14.00 uur Bingo (50 ct. per ronde, 5 rondes) met 

als prijzen levensmiddelenpakketten (deelname 
vanaf 16 jaar). 

 En af en toe een gratis Kinderbingo (t/m 15 jaar). 
 14.00 uur Diverse activiteiten voor jong en oud 

(deelname is gratis). 

Je kunt ook gewoon in het wijk-
centrum een kopje koffie of thee 
of iets anders komen drinken.  
Op de Familiedagen is echter 
van alles mogelijk. Wil je zelf 
muziek maken, een workshop 
verzorgen of heb je andere leu-
ke ideeën? Bel dan naar Carola 
Kiewied (013-4552928) of stuur 

een e-mail naar: 
familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl 

Vrijmarkt in de Ypelaer 

Een activiteit die al sinds jaar en dag thuis is in ‘de 
Ypelaer’ is de maandelijkse vrijmarkt. In de maan-
den oktober t/m april vindt die vrijmarkt plaats in di-
verse delen van het gebouw. Gewoonlijk op de eer-
ste zondag van de maand. Is dat een feestdag dan 
is de vrijmarkt een week later. Voor bezoekers is de 
vrijmarkt geopend van 12 tot 16 uur. Deelnemers 
kunnen natuurlijk al eerder terecht om hun spullen 
klaar te zetten. 

Voor het eerst sinds jaren heeft de organisatie de 
prijs voor een tafel (ca. 140 cm. lang) moeten verho-
gen naar € 3,50. De entree voor de vrijmarkt blijft 
echter gratis. Tijdens het Parkfestival in het Ypelaer-
park op 9 en 10 september wordt er aan de deelne-
mers gevraagd wie zich ook wil inschrijven voor de 
vrijmarkt binnen. Daarna kan men zich elke woens-
dag van 19 tot 20 uur aanmelden voor een plaatsje 
op de volgende vrijmarkt, zolang de voorraad strekt. 
De vrijmarkten in ‘de Ypelaer’ worden extra aantrek-
kelijk voor bezoekers, omdat deze voor het nieuwe 
seizoen worden gecombineerd met de Familiedag 
(lees daarvoor ook het nevenstaande artikel). 

De vrijmarkten voor het komende seizoen vinden 
plaats op de zondagen 1 oktober, 5 november, 3 
december, 7 januari, 4 februari, 4 maart en 8 april. 
Neem voor meer informatie contact op via: 

vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl 
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Burendag in de Ypelaer 

Zaterdag 23 september is het BURENDAG en dat 
willen we graag met jou vieren. Daarom is er op die 
dag tussen 14 en 17 uur in en rond ‘de Ypelaer’ van 
alles te doen voor jong en oud. Muziek, eten en 
drinken hoort daar ook bij. 

Het zou leuk zijn als je op die dag een lekker hapje 
uit je eigen cultuur meebrengt om andere wijkbewo-
ners te laten proeven Verder hoef je alleen een 
goed humeur mee te brengen, zodat het een super 
gezellige burendag zal worden. Deze burendag is 
een initiatief van het RIBW en ContourdeTwern 

Parkfestival Tilburg-Noord 

Sinds de eerste keer in 2010 is het Parkfestival in het Ypelaerpark al een groot succes. Vooral be-
woners van Tilburg-Noord maar ook bezoekers van ver daarbuiten weten dit tweedaagse festival 
te vinden. Een ongecompliceerd feest van ontmoeting, informatie, gezelligheid, eten en drinken en 
muziek. Vanwege de grootschalige herindeling van het Ypelaerpark was er in 2016 geen Parkfesti-
val. Tijdens het festival dit jaar zal iedereen kennis kunnen maken met het prachtige vernieuwde 
park. De ideale locatie voor een Parkfestival en andere grote en kleine activiteiten. 


