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Natuurlijk beleven we ook in 2020, een vreemd
jaar voor ons allemaal, Winter in Tilburg. Ondanks
deze onzekere tijd en de maatregelen i.v.m. het
coronavirus gaan we er samen binnen de regels een
sfeervolle binnenstad van maken. Met creatieve
oplossingen vanuit de horeca en winkeliers, die
alles uit de kast halen om een gastvrije en veilige
binnenstad te creëren.
Winkel lokaal, een goed verhaal
Het is inmiddels een bekende oproep: doe veilig en
gericht je boodschappen in de binnenstad, begin
tijdig je Sint- en kerstcadeaus in te slaan en steun
onze lokale ondernemers. Want die hebben jouw
support heel hard nodig. Via www.centeroftilburg.com
delen we de verhalen van deze lokale ambassadeurs,
die allemaal op hun eigen manier deze crisistijd
doormaken. Jouw lokale aankoop is belangrijk om
een gastvrije en sfeervolle binnenstad te kunnen
blijven bieden. En wil je liever niet fysiek de stad in,
dan biedt de gratis bezorgservice van de binnenstad
in deze decembermaand een uitkomst!
Aangepaste programmering
Het Ondernemersfonds zorgt er dit jaar weer voor
dat de binnenstad transformeert tot een sfeervol
winters decor tijdens jouw bezoek. De sfeerverlichting
brandt dit jaar al vanaf 1 november en dagelijks vanaf
13.00 uur. De programmering van Winter in Tilburg
is dit jaar vanzelfsprekend anders, maar zeker niet
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Winter in Tilburg is een uitgave
van Center of Tilburg.
www.centeroftilburg.com
Contact:
info@ondernemersfonds.nu
@centeroftilburg
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minder gezellig. Grote evenementen en activiteiten
schuiven we een jaar op. Dat betekent geen Winter
Zingt, geen Dwalerij en geen ijsbaan. Maar wel sfeer,
gastvrije winterse activiteiten en saamhorigheid. In
de decembermaand bekijk je warme winterwensen
van Tilburgers op de Heuvel, geniet je wederom van
een nieuwe lichtprojectie op de St. Jozefkerk, maak
je kans op vele prijzen met de Spin&Win-actie en
De Grote Center of Tilburg Nieuwjaarsbingo, ga je
op Safari met Arie langs de winkeletalages en laat je
je verrassen door de creatieve (to go-)initiatieven
van de Tilburgse horeca. Alles conform landelijke
maatregelen, zodat we ook in de winter een passend
programma kunnen bieden. We hebben een warme
decembermaand allemaal nodig.
Bedankt! Voor jouw steun aan de binnenstad en
voor het begrip dat sommige dingen nu eenmaal
wat anders moeten verlopen dan je gewend bent.
Waarschijnlijk kijken we allemaal uit naar 2021:
een nieuw jaar, waarin we hopelijk terugkeren naar
de binnenstad waar we naar verlangen, met volop
evenementen die we met elkaar kunnen beleven.
Ik wens je namens alle ondernemers
hele warme feestdagen.
Stefan van Aarle
Voorzitter Ondernemersfonds
Binnenstad Tilburg
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WINKEL LOKAAL,
EEN GOED VERHAAL!
Winkelen in hartje Tilburg is verrassend en hartstikke
gezellig. Maar nu wel nèt even anders dan anders.
Zo vragen we je om 1,5 meter afstand te houden,
rechts aan te houden in de winkelstraten en om bij
gezondheidsklachten thuis te blijven. Niet leuk, maar
zo maken we er samen het beste van. Er is gelukkig
ook veel hetzelfde gebleven. Het gevarieerde
aanbod winkels op loopafstand van elkaar. De
creatieve oplossingen van de Tilburgse horeca. De
sfeergebieden van het centrum met elk een eigen
karakter en unieke plekjes. En niet te vergeten de
kleurrijke winkeliers zelf, die met raad en daad voor
je klaarstaan.
Winkelen in de daluren
Lokaal winkelen heeft eigenlijk alleen maar
voordelen. Je profiteert van persoonlijke service en
steunt lokale ondernemers in deze moeilijke tijd. De
binnenstad is een veilige plek om te verblijven en je
aankopen te doen, maar daar draag jij zelf aan bij.
In alle rust shoppen doe je bijvoorbeeld tijdens de
doordeweekse ochtenden of in het extra verlengd
uurtje op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Op
deze momenten belonen we je ook extra voor je
bezoek en profiteer je van ondernemersacties
en leuke prijzen van onze Center of Tilburggastvrouwen.
Gratis thuisbezorgd
Toch alleen de mogelijkheid om in het weekend de
stad te bezoeken? Dat kan, zolang je onze richtlijnen
voor veilig winkelen maar volgt. En wil je helemaal
niet meer de deur uit, maar toch de lokale economie
ondersteunen? Daarvoor hebben we de gratis
bezorgservice van de binnenstad opgezet! Verderop
lees je hier nog veel meer over of kijk voor meer info
op www.centeroftilburg.com/debinnenstadbezorgt.

Heuvelstraat

St. Jozefkerk

Schrobbelèr

De Kruikenzeiker

Theo Weterings

Het Tilburgse volkslied
( 'k Zie oe daor zo gère ligge)

Petrus Norbertus
(Peerke) Donders

Tilburgse Verleiding

Popcentrum 013

Suzanne - VOF de Kunst

Willem II

Station Tilburg Centrum

De watertoren

Vincent van Gogh

La Trappe

Natuurmuseum Brabant

LocHal Tilburg

Brabant – Guus Meeuwis

La Poubelle

Cinecitta

Kluun

Het Spoorpark

Museum De Pont

Het Piusplein

Kom dus goed voorbereid, maar met een gerust hart,
naar de binnenstad. Alle winkeliers heten je van harte
welkom!

NAAR IETS MOOIS OP ZOEK?
SHOPPEN DOE JE OM DE HOEK!
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Maak meerdere teams (minimaal 2 personen per team). Knip de kaartjes uit en vouw ze een keer dubbel. Gooi
ze allemaal in een bakje, vaas, oude sok, wat je maar bij de hand hebt. De uitbeelder grabbelt een kaartje en
probeert aan de rest van zijn of haar team duidelijk maken welk woord of welke woordencombinatie hij of zij
uitbeeldt, zonder erbij te spreken of andere geluiden te maken! Hoeveel woorden weet jouw team te raden
binnen 2 minuten? Per goed geraden woord krijg je 1 punt. Ga net zolang door tot de kaartjes op zijn en alle
teams een even aantal beurten hebben gespeeld. Het team met de meeste punten wint!

Center of Tilburg - 5

CADEAUTIPS
UIT DE BINNENSTAD

Mercado Emma
Een complete borrelplank. Zelf
samen te stellen met onder
andere een heerlijke boerenkaas,
olijven, dips, vers gesneden
vleeswaren, Franse droge worst
naar keuze en heerlijke vleesof visconserven. €27,50 mercado-emma.nl

Cadeautip voor de feestdagen? Hier zie je vast iets leuks tussen staan! In de
decembermaand laat je jouw aankopen uit de binnenstad gratis thuisbezorgen.
Bestel je voor 15.30 uur rechtstreeks bij een van deze zaken, dan heb je jouw
aankoop dezelfde avond nog in huis. Onbezorgd thuisbezorgd met Center of Tilburg!

Van Gijzen Opticiens
Een medisch luchtreinigingssysteem, op afstand bedienbare apparatuur, een
speciale afhaalbalie, de volledige brillencollectie online en thuisbezorgen.
Bij Van Gijzen opticiens hebben ze de winkel, de meetruimtes en werkwijze
aangepast. Bekijk alle brillen online op www.vangijzen.nl. Heb je je montuur
gevonden, kom hem dan passen in de winkel. vangijzen.nl

VANDEMAKER
Deze adventsboom van Jurianne
Matter is een duurzaam ontwerp,
speciaal voor de kersttijd,
gemaakt in mooie zachte kleuren.
De verpakking is plat, dus deze
adventsboom is een ideaal
brievenbuscadeautje!
€29,95 - vandemaker.nl

T-Drinks
Deze Tilburgse 013 Dry Gin is heerlijk fris van
smaak en combineer je het beste met
Mediterranean Tonic. €24,99 - tdrinks.nl
Gianotten Mutsaers
‘Zorgvlied, De Reit en De Blaak’ is het vijfde deel van
de succesvolle reeks buurtboeken, geschreven door
Ronald Peeters. Geïllustreerd met meer dan 300
foto’s: straatgezichten,
gebouwen, het verenigingsleven, kerk, school en
het alledaagse leven. Feest
der herkenning! € 22,50
(alleen in de winkel
verkrijgbaar, niet online)
gianottenmutsaers.nl

Superfly
Mooie coltrui van
Brooklyn Razor.
Ook in zwart,
cognac, blauw/grijs
verkrijgbaar.
€79,95 - superfly.nl
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Wijnkoperij Henri Bloem
Tilburg Dinerkist van
aperitief tot en met
dessert, een unieke
combinatie voor uw diner.
€55,50 - henribloem.nl

Leermakers & Van Dijck
Traveler notebook ofwel
een hele dikke A5 in
stoer leer, inclusief vele
vakjes aan de binnenkant
en een penhouder aan
de zijkant. €55,00
- leermakersvandijck.nl

VANDEMAKER
Adopteer je eigen kabouter met
dit kabouterdeurtje van Juultjes
world! Een deurtje tegen de
plint in huis of tegen een boom
in de tuin, zo kan de kabouter
maar wonen waar hij wil.
€8,50 - vandemaker.nl

Printservice Tilburg
Alle textielbedrukkingen en cadeauartikelen, zoals een mok, 25% korting! Deze
actie loopt tot 31-12-2020.
printservice-tilburg.nl

Been en Ondermode 013
Cavello herenshorts. Iedere keer
nieuwe designs, supersterk en
kleurecht. Per twee verpakt en
verkrijgbaar in de maten s t/m xxl.
€29.95 - beenenondermode013.nl

Gianotten Mutsaers
Lieve kerstkus door de
brievenbus. Juist dit jaar is
een kerstkaartje sturen extra
fijn! Kleurrijk, sober, strak,
grappig, 3D, kerst-kitsch; er
zijn honderden variaties.
In alle stijlen en prijsklassen.
- gianottenmutsaers.nl

Leermakers & Van Dijck
Leren pot met tekst in het Tilburgs. Je
kunt ook zelf een tekst (liefst 1 woord)
aanleveren via tas@atelierleermakers.nl.
€19,50 - leermakersvandijck.nl

Superfly
Broek van Mooi et
Moi. De broek is er, naast
de damesuitvoering, ook
voor heren. In totaal in
80 verschillende stoffen
en kleuren. €89,95 superfly.nl

T-Drinks
Na je sfeervolle kerstdiner geniet
je van de 013 Limoncello. Deze volle,
lichtzoete en frisse Limoncello
smaak het lekkerst uit de vriezer.
€16,99 - tdrinks.nl
Center of Tilburg - 7

WINTERPUZZEL

Fresh Tilburg
Altijd leuk om te krijgen:
een cadeaubon van Fresh.
Kies zelf het bedrag en het
wordt leuk voor je ingepakt.
Diverse bedragen mogelijk.
freshtilburg.nl

Kaaszaak
El Picaro, El Recio en El
viejo samen in een mooi
giftbox. Alle drie 100%
Tinta de Torro wijnen van
Matsu. €65,00
facebook.com/kaaszaak

Kaaszaak
Topkwaliteit extra virgin
olijfolie van de arbequina-olijf
uit Priorat, Spanje. €22,00
facebook.com/kaaszaak

Wijnkoperij Henri
Bloem Tilburg
Met deze topchampagne
(100% pinot noir) wordt
iedere dag een feestdag!
€34,70 - henribloem.nl

Mercado Emma
Cartwright&Butler Fudge.
Volgens traditioneel recept
en met oog voor de Engelse
theetraditie. Met het gebruik
van alleen de beste natuurlijke
ingrediënten. Niet alleen voor
de Engelsen natuurlijk!
Keuze uit de Classic Fudge,
Seasalt of Belgian Chocolate.
€8,95 - mercado-emma.nl

Printservice Tilburg
Laat je creativiteit aan iedereen
zien met een unieke, zelfgemaakte
kerstkaart. Kom met je ontwerp
naar de winkel en laat jouw
persoonlijke wens printen.
printservice-tilburg.nl

Been en Ondermode 013
Tommy Hilfiger sokken.
4 paar in een blik. Zacht
katoen, geen naden bij
de teen en zachte boord.
Verkrijgbaar in blauw en
zwart en in de maten
39/42 en 43/46. €24.99 beenenondermode013.nl

ARRENSLEE
BANKETLETTER
BEZORGSERVICE
DENNENBOOM
DINER
DONKER
DWAALGEBIED
GEZELLIGHEID
GLUHWEIN
HAARDVUUR
HANDSCHOENEN
HEUVELSTRAAT
KERSTPAKKET
KOU
LAMPJESSLINGER
MIJTER
MUTS
NAGERECHT
OLIEBOLLENKRAAM
PIEK
PIET
SHOPPEN
SNEEUWBAL
SNEEUWVLOKJE
STOL
UITPAKKEN
VAKANTIE
VUURKORF
WENSEN
WINTEROUTFIT
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Oplossing:

Wat kun je winnen?
Een ‘Winter-prijzenpakket’
van de ondernemers uit de binnenstad.

T.W.V €150,De winnaar van de woordzoeker wordt op 24 december
bekend gemaakt op de socials van Center of Tilburg.

Fresh Tilburg
25% korting op de gehele Atelier Rebul collectie!
Wil je een leuk cadeau geven voor de feestdagen?
Fresh Tilburg denkt graag met je mee! freshtilburg.nl
8 - Winter in Tilburg

Mail jouw oplossing voor 23 december 2020 naar info@centeroftilburg.com en houd onze socials in de gaten!
Center of Tilburg - 9

DEELNEMENDE
ZAKEN:

ONBEZORGD
THUISBEZORGD
De hele maand december kun je vanuit
huis veilig shoppen bij je favoriete
Tilburgse winkels uit de binnenstad.
Center of Tilburg heeft namelijk
samen met de winkeliers een gratis
bezorgservice opgezet! Voor je lastminute aankopen, omdat je nu liever je
huis niet uitgaat of als je een cadeautje
voor iemand anders wilt laten
bezorgen. Het beste van de Tilburgse
binnenstad gratis bij jou thuis!
Jouw aankoop dezelfde avond in huis
Bestel je vandaag bij één van de
deelnemende zaken, dan wordt je
aankoop dezelfde avond nog gratis
thuisbezorgd! Door jouw online
lokale bestelling profiteer je ook thuis
van persoonlijke service én ben je
milieubewuster bezig. Jouw pakketje
wordt namelijk thuisbezorgd door de
fietskoeriers van Tour de Ville. Dat is
goed voor jou, goed voor de lokale
ondernemers en dus goed voor de
binnenstad.
10 - Winter in Tilburg

Hoe werkt ‘De binnenstad bezorgt’?
• Ga naar www.centeroftilburg.com/debinnenstadbezorgt
voor het complete aanbod van lokale winkels die gratis
thuisbezorgen.
• Bestel op maandag t/m zaterdag voor 15.30 uur bij je
favoriete winkel(s).
• Bestel rechtstreeks bij de winkels via hun eigen
verkoopkanalen; webshop, Facebook-pagina of via de
telefoon. Kijk voor het juiste verkoopkanaal op de website
van de winkel zelf.
• Bevestiging ontvangen en woon je in Tilburg (inclusief
Reeshof)? Je pakketje wordt dezelfde avond nog
thuisbezorgd. Ben je niet thuis en zijn je buren dat ook niet?
Dan wordt de volgende dag een nieuwe poging gedaan.
• Bedankt voor je aankoop! Je hebt in deze onzekere tijd
de lokale winkelier een steuntje in de rug gegeven!
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DE BINNENSTAD IS 7 DAGEN PER WEEK OPEN
Toch een fysiek bezoekje brengen aan de binnenstad? Dan ben je natuurlijk
van harte welkom! Via de druktemeter op www.centeroftilburg.com kun je
precies checken wat de beste tijd is voor jouw bezoek. De zaterdagmiddagen
zijn over het algemeen wat drukker, op de doordeweekse dagen (ochtenden)
zijn er geen wachtrijen, is er alle aandacht voor je in de winkels, profiteer je
van leuke ondernemersacties en maak je kans op leuke prijzen van de Center
of Tilburg-gastheren en -dames!

Op de website van Center of Tilburg vind je een overzicht
van alle zaken in de binnenstad en de actuele openingstijden.
Check altijd wel even bij de winkel zelf, dit kan namelijk afwijken.

Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op
centeroftilburg.com/debinnenstadbezorgt of scan:

Binnenstad Tilburg komt
naar je toe!
Center of Tilburg - 11
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ZELFGEMAAKTE
CADEAUTJES
KLEIN BUDGET, GROOTS RESULTAAT!

UITKNIPCADEAUTAGS
Het lokaal shoppen en de bezorgdienst staan centraal deze winter.
Laten we die combinatie nou helemaal afmaken met deze fijne
cadeautags. Knip ze uit en hang ze aan jouw in Tilburg gekochte of
zelfgemaakte cadeautjes. Zo, klaar! Veel liefs, voor jou.

Cadeauzakje/-enveloppen
Benodigdheden: cadeauzakjes, enveloppen, takjes en touw.
• Je kunt de takjes uit eigen tuin knippen. Heb je geen takjes in je tuin?
Dan ligt het tuincentrum er vol mee.
• Maak mooie kleine bosjes van de takjes, knoop deze samen vast met touw.
• Plak ze vast met het lijmpistool.

14 - Winter in Tilburg

TADAAAA

Chocolade figuurtjes
Benodigdheden:
uitsteekvormpjes, chocolade
en sprinkles naar keuze.
• Smelt de chocolade.
• Leg de vormpjes op een
bakpapiertje.
• Giet de gesmolten
chocolade in vormpjes
en bestrooi ze met de
sprinkles.
• Laat een nachtje afkoelen.
• Verpakken in een leuk
(zelfgemaakt) doosje
of tasje.

OH LA LA

Appel kaarsjeshouder
Benodigdheden: appels, een schilmesje en theelichtjes.
• Hol de appel aan de bovenkant uit met een mesje,
zo breed als het theelichtje is.
• Zet het theelichtje erin.

VEEL LIEFS

VOOR JOU

Theeboom
Benodigdheden: kegelvorm (karton), volle theezakjes, een mooie piek en
dubbelzijdige tape.
• Plak dubbelzijdige plakband aan de bovenkant van het theezakje.
• Begin onderaan met plakken en plak de kegel rondom vol met theezakjes.
• Als laatste plak je de piek bovenop (dit kun je doen met een lijmpistool).

Center of Tilburg - 15

PROGRAMMA
WINTER IN
TILBURG

e
Voor wi burgse cadeau?
Til
is jouw

Dit jaar is het allemaal even anders. Toch gaat de
binnenstad van Tilburg je wederom verrassen met
een sfeervol winterprogramma. Het uitgebreide
programma vind je op www.centeroftilburg.com.
Pas goed op elkaar en geniet!

16 - Winter in Tilburg

VAN:
VAN:

VOOR:
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VAN:
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VOOR:
VOOR:

VAN:
VAN:

VOOR:

VOOR:

Tilburg wenst
de gehele maand december
Wat wens jij dit jaar voor een ander? Maak jouw wensboodschap bekend aan de wereld.
Stuur je boodschap in door middel van de QR-code hiernaast of via www.centeroftilburg.
com/nl/tilburgwenst en je boodschap wordt zichtbaar op de Wenszuil op het Heuvelplein.
Deel jouw wens voor je partner, collega, geliefde, opa, oma, kind, vriend of vriendin voor
dit jaar! #tilburgwenst

Met Arie op Wintersafari (leeftijd 2-12 jaar)
start vanaf 7 december
De superleuke, interactieve smartphone speurtocht voor kids.
Verken de binnenstad met het hele gezin. Vind jij alle levensgrote en bewegende
pooldieren in de etalages? Beantwoord de vragen, opdrachten en puzzels en win een
leuk presentje. Ook na sluitingstijd van de winkels is de speurtocht te volgen, dus kies
een rustig moment. Meer weten? Kijk op: www.centeroftilburg.com/nl/arie-safari

De Grote Horeca Adventskalender
van 29 november tot kerst
Het is december, traditioneel de maand van de
adventskalender! Mocht je niet bekend zijn met het
fenomeen: een adventskalender heeft 26 vakjes,
waarvan er elke dag één mag worden geopend.
Normaal gesproken gevuld met een cadeautje of
snoep, maar wij vullen de kalender dit jaar graag
met leuke acties van cafés en restaurants uit het
centrum van Tilburg. De adventskalender staat al
sinds 29 november online, zowel op Makeitintilburg.com
als op Centeroftilburg.com, maar loopt nog door
tot kerst. We onthullen 26 dagen lang elke dag een
nieuwe actie, dus kijk snel wat de actie is vandaag!
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De levende kerststal
vanaf zaterdag 12 december
Voor wie hem vorig jaar heeft
gemist of er maar geen genoeg
van kan krijgen, de levende
kerststal staat ook dit jaar weer
op het Pieter Vreedeplein.
Volledig coronaproof vol alpaca’s,
geiten, een ezel en natuurlijk
Jozef, Maria en het kindje Jezus.
Verwarm je aan de liefde van de
beesten óf aan de verhalen van
Jozef, want die heeft hij meer
dan genoeg. Kijk op de website
en de socials van Center of
Tilburg voor de exacte
openingstijden.

De lichtjes fietstocht voor de hele familie
woensdag 23 december, aanvang 18.00 uur
Een verlichte fietsroute voor jong en oud. Ga op een veilige
manier naar buiten deze kerstvakantie en ga fietsen! Vanuit
verschillende vertrekpunten en op verschillende tijden
start de lichtjesroute door de binnenstad en jij bent er zelf
onderdeel van. Wie is het beste zichtbaar? Hang lampjes
aan je fiets, maak een lampion vast, doe een kerstoutfit
aan: niets is te gek! Opvallen is gezien worden! Houd de
website goed in de gaten. Afhankelijk van de situatie gaat
dit programma wel of niet door.

Tilburg - Winkel lokaal, Spin & Win
de hele maand december
Hoe werkt het? Shop bij een van de winkels
in onze binnenstad en ontvang een Spin &
Win-kaart bij besteding vanaf €10,-. Spin aan
het wiel en zie direct of je prijs hebt! Win
een voucher, fysieke prijzen of kortingen van
een van jouw favoriete winkels. Meer weten?
Kijk voor de voorwaarden en meer info op
www.centeroftilburg.com/nl/spinenwin
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Spruit Festival
van 27 t/m 30 december
Uit met Spruit! Een leuk uitje
met de (klein)kinderen tijdens de
kerstvakantie, het kan! Dit jaar biedt
Spruit een aangepaste versie van het
Spruit kinderfestival: UIT MET SPRUIT.
Precies tussen kerst en oud & nieuw
vinden in de binnenstad van Tilburg
bijzondere jeugdprogramma’s plaats
voor gezinnen met kinderen in de
leeftijd 2 – 12 jaar. Verwacht kleine
groepen op gepaste afstand. Extra
intiem en knus. Een fijne manier om
bij de verschillende podia te genieten
van theater, dans, muziek of film.
Samen met de partners houdt Spruit
continu de veranderende maatregelen
in de gaten. Het programma wordt
daarom, tot aan 27 december, in
kleine beetjes bekend gemaakt.
Gezien de beperkte capaciteit kan
het voorkomen dat onderdelen snel
uitverkocht raken, blijf daarom op de
hoogte via www.spruittilburg.nl, de
Facebookpagina, Instagram of schrijf
je in voor de nieuwsbrief.

De Grote Center of
Tilburg Nieuwjaarsbingo
Zaterdag 2 januari
Met een grote knaller sluiten we
de kerstvakantie af en luiden we
het nieuwe jaar in. Net zoals op
TV regent het prijzen, maar deze
keer gebeurt dat zeker in Tilburg.
Een presentator, ‘gouden’ dames,
veel prijzen, lol en een spetterende bingo maken dit het
eerste leuke uitje van het nieuwe
jaar. En je hoeft er niet eens de
deur voor uit, Center of Tilburg
komt online naar je toe. Met een
gezamenlijke toost laten we 2020
achter ons en proosten we op
het nieuwe jaar. Houd de socials
van Center of Tilburg in de
gaten om je in te schrijven.
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FF LEKKER TILBURGS MAUWEN

HANDIG OM TE WETEN!

Je bent ze vast wel tegengekomen de afgelopen
maanden, de dames van Paraat om Maat. Als
‘lastverzachters’ gingen zij de straat op en bezorgden
bezoekers een goed gevoel met een knuffel (ja een
van pluche, nee geen omhelzing), chocolademunten
of tijd om even lekker te mauwen.

Mauwen, wij Tilburgers kunnen er wat van.
Maar waar mauwen Tilburgers nou eigenlijk over?
Je leest het hier:

Ma
Di – wo – vr
Do
Za

te veel bomen gekapt!
Meer mooie vrouwen
op straat!

Meer salaris, meer vrije tijd,
meer waardering

Meer communicatie over
bouwprojecten in verband met
geluidsoverlast

Te weinig speeltuinen voor
de kids in het centrum

Minder mauwen en meer kunnen
lauwen naar mooie vrouwen

meer richten op
de jeugd
Meer/weer borreltjes
in het centrum

meer toiletten graag!

Te veel wind op
het Pieter Vreedeplein

Begroeiing van de
mauwmuur af

wij willen
een bijenkorf

School is niets
Meer streetwear in de winkels
voor jonge mannen

Moe van het zwerfvuil en de rotzooi,
poetsen en opruimen voor de Tilburgers

We missen de
horeca!
Meer groen
in de binnenstad

Ontbreken van het fietspad
op het Pieter Vreedeplein,
levensgevaarlijk!

rechts
aanhouden graag!
Tilburg moet meer grachten krijgen

Nog meer te mauwen? Laat het ons weten via info@ondernemersfonds.nu
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BIJZONDERE
OPENINGSTIJDEN

Openingstijden
Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het
coronavirus zijn de openingstijden soms afwijkend.
Op www.centeroftilburg.com vind je een actueel
overzicht van de openingstijden en de winkels die
gratis thuisbezorgen. Wil je zeker weten of jouw favoriete
zaak is geopend? Check dit dan even rechtstreeks.

Zo

13.00 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 20.00 uur (afhankelijk van maatregelen,
niet alle winkels hebben koopavond)
09.30 – 17.00 uur (veel winkels zijn langer
open tot 17.30/18.00 uur)
12.00 – 17.00 uur

Zaterdag 5 december
Sinterklaasavond | 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 24 december
Kerstavond | 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag | gesloten
Zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag | 12.00 – 17.00 uur
Donderdag 31 december
Oudejaarsdag | 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag | gesloten

VIND JE WEG IN DE BINNENSTAD
Met de auto
Ben je met de auto, dan kun je op verschillende
plekken in en rondom het centrum parkeren. Wist je
trouwens dat je op doordeweekse ochtenden voor
maar € 1,- per uur parkeert in de parkeergarages?
Een van de voordelen van een vroeg bezoek aan
de binnenstad. Op de borden aan de Cityring staat
aangegeven waar een parkeergarage is en hoeveel
vrije plaatsen er nog zijn. Parkeer je auto in de
parkeergarages Emmapassage, Heuvelpoort, Knegtel
(Dwaalgebied), Koningsplein, Pieter Vreedeplein,
Schouwburg of Tivoli-013.
Met de fiets
Je verplaatst je soepel en snel op de fiets door
Tilburg. Huur een fiets op het station of maak
gebruik van de Hopperfietsen die je op 3 punten in
de stad kunt ophalen en inleveren. Tilburg heeft
ook verschillende gratis fietsenstallingen in het hele
centrum.
Heuvel, dagelijks geopend
07.00 – 01.00 uur
Katterug (Stadhuisplein),
Ma t/m za 08.30 – 20.00, do tot 22.00 uur.
Pieter Vreedeplein (IJzerstraat),
ma t/m za 07.00 – 22.00 uur, zo 10.00 – 22.00 uur
Concertzaal (Schouwburgring),
Ma t/m za 07.00 – 22.00 uur, zo 10.00 – 22.00 uur
Centraal Station (Stekelenburgplein),
dagelijks geopend 24/7

Even omrijden?
Er wordt flink gebouwd in en aan Tilburg. Zo worden
bijvoorbeeld op verschillende plekken de kabels en
leidingen in de grond vervangen en wordt er glasvezel
aangelegd. Wil je zonder oponthoud op je plaats van
bestemming komen? Bekijk dan via live.andes.nl/tilburg
alvast de actuele wegwerkzaamheden in en rondom het
centrum van Tilburg.

BRENG EEN VROEG BEZOEK
AAN DE BINNENSTAD
Alle voordelen van vroeg shoppen op een rijtje!
Op de doordeweekse ochtenden profiteer je
van veel voordelen tijdens je bezoek:
• Geen wachtrijen voor de winkels
• Afstand houden gaat een stuk makkelijker
• Verrassingen in de winkelstraten en kans
op mooie prijzen uit de binnenstad
• Leuke ondernemersacties
• Parkeren voor 1 euro in alle parkeergarages
tussen 9 en 12 uur
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NIEUWS UIT DE BINNENSTAD
Het is de afgelopen tijd vast niet onopgemerkt gebleven: er wordt veel gebouwd in en aan Tilburg.
En snel ook! We zetten een paar opvallende ontwikkelingen voor je op een rijtje:

De Koopman
Na het avontuur van Hudsons Bay is sinds dit jaar
de Koopman gevestigd in het voormalige V&Dpand. Ben jij er al geweest voor een koopje?
Nieuw in de Frederikstraat
De nieuwe verbinding tussen het Pieter
Vreedeplein en de Heuvelstraat, de
Frederikstraat, wordt momenteel compleet
gemaakt met nieuwe winkels Dutch Homemade
Macarons en LuLu’s teabar. Verder wordt er hard
gebouwd aan het verlengde van deze straat aan
de achterzijde van de HEMA en kun je over een
tijd dus de Heuvelstraat oversteken vanuit de
Frederikstraat! Wil je meer weten over nieuwe
winkelopeningen en ontwikkelingen in dit
gebied? Kijk dan op www.pietervreedeplein.nl

Sfeergebieden
De binnenstad van Tilburg is
opgebouwd uit verschillende
sfeergebieden met elk een eigen
karakter. Van het eigenzinnige
Dwaalgebied en het gezellige
Horecagebied tot het levendige
Winkelgebied, samen vormen zij
het hart van de stad. Maar ook de
aangrenzende gebieden zoals de
Piushaven, Spoorzone en Culturele
As hebben ieder hun eigen, unieke
karakter. Niets leuker dan al deze
gebieden te verkennen en te genieten
van wat zij te bieden hebben.
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Emmapassage
Ook de Emmapassage heeft een complete
transformatie ondergaan. Heb je al gezien
dat het dak er grotendeels af is? Je vindt in
het nieuwe gedeelte Boekhandel Gianotten
Mutsaers, de nieuwste ANWB winkel en de leuke
pop-up Mercado Emma vol met delicatessen
en ‘decemberlekkers’. De parkeergarage heeft

mooie ruime extra parkeerplekken gekregen
en via de extra lift kom je regelrecht bij de
nieuwe winkels in de Emmapassage uit. Komend
voorjaar kun je hier onder andere ook een
gloednieuwe C&A verwachten!
Stadskantoor 1
Ook Stadskantoor 1 krijgt een geheel nieuwe
winkelplint tegenover de Primark. En heb
je de tijdelijke aankleding rondom het
Stadskantoor al gezien? Hier vind je alle
informatie van Center of Tilburg over de
binnenstad!
Meer nieuws in de stad
Maar er is meer nieuws te melden, zoals de
nieuwe winkel van Van Dal in de Juliana van
Stolbergstraat, Nondejeu met het spannende
spel Prison Island, een geheel nieuwe vorm
van een Escaperoom, de nieuwe filmzalen van
Cinecitta, de vernieuwde fietsenstalling Pieter
Vreedeplein, het gezellige Dwaalgebied is o.a.
uitgebreid met een echt kattencafé De Spinnerij,
brunchcafé Koppig en warme, wollige kleding
bij Truly Wooly Kids en de horeca laat weer haar
creativiteit zien met originele to-go-acties.

De binnenstad is 7 dagen per week geopend. Op zaterdagmiddagen is het vaak druk in de Heuvelstraat.
Door even om te lopen kom je ook bij je favoriete zaak en vermijd je de extreme drukte. In verband met
spreiding en veiligheid zijn er vanaf 27 november in de weekenden 4 vaste Koek & Zopie-punten rondom de
Heuvelstraat, namelijk op het Pieter Vreedeplein, de Heuvel, bij de Vijfsprong en in de Stadhuisstraat. Zo kun
je op je alternatieve route genieten van een lekkere koffie of warme chocomel to go.
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