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Persbericht 
 
 

 

Parkfestival Tilburg-Noord 
 

Op zaterdag 9 en zondag 10 september wordt er in het Ypelaerpark weer een groot 
festival gehouden voor jong en oud. Vanwege de volledige reconstructie van het park 
heeft het festival in 2016 geen doorgang kunnen vinden. Tijdens het festival dit jaar 
kan iedereen kennismaken met het prachtige nieuwe Ypelaerpark. Bezoekers kunnen 
weer genieten van onder meer een vrijmarkt, kinderspelen, optredens, demonstraties, 
informatie, eten en drinken. 
 
Activiteiten vinden vanaf 12 uur zowel in een grote tent als buiten plaats. De buitenactiviteiten 
eindigen om 18 uur; in en om de grote tent gaat het dan nog tot 20 uur door.  
 
Activiteiten die op beide dagen plaatsvinden 
- Vrijmarkt van 12 tot 17 uur met meer dan 80 kramen. 
- Kinderactiviteiten met klim- en springkussens, schminken, glittertatoeages, ranjabar, enz. 
- Sportieve activiteiten voor de oudere jeugd door Buurtsport Tilburg en R-Newt. 
 
Alleen op zaterdag 
- Welzijnsmarkt waar diverse organisaties zich op een aantrekkelijke manier presenteren. 
- Reparatiewerkplaats van het Repair Café. 

Bezoekers kunnen kleine huishoudelijke apparaten, fietsen en kleding ter reparatie 
aanbieden. 

- Workshop Acrobatiek & Jongleren voor kinderen van 14.00 tot 17.00 uur. 
- Optredens op het binnenpodium: 

Bad Duck van 16.00 tot 18.00 uur; 
Voor het Open Podium kan iedereen zich aanmelden. 
Een dj vult de gaatjes op.  



Alleen op zondag 
- Gratis (halal) brunch in de grote tent om 12 uur. 

Wijkwethouder Mario Jacobs opent bij aanvang van deze brunch de tweede festivaldag. 
- Demonstraties op het buitenpodium (aanmelden kan ook nog) 
- Optreden op het binnenpodium: 

The Mental Bats van 17.00 tot 19.00 uur; 
Voor het Open Podium kan iedereen zich aanmelden. 
Een dj vult de gaatjes op. 
 

Er zijn meer dan 250 zitplaatsen, zowel binnen als buiten, om met een natje en droogje van 
alles te kunnen genieten. Eten en drinken zijn op diverse plaatsen en tegen redelijke prijzen 
verkrijgbaar. Het hele festivalterrein en alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ook 
mindervaliden kunnen er probleemloos terecht. 
 
De organisatie van het Parkfestival is in handen van de Werkgroep Activiteiten van de 
wijkraad Stokhasselt. Aanvullende financiële en andere ondersteuning komt van de 
Noordraad Heikant-Quirijnstok, Donatiefonds Stokhasselt, ContourdeTwern, Buurtsport 
Tilburg en WonenBreburg. 
De organisatie is via e-mail bereikbaar via: parkfestival@tilburg-noord.nl  
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Organisatie:  Stichting Wijkraad Stokhasselt (Werkgroep Activiteiten) 
Contactpersoon: Frans van den Dries (tel. 06-53438250) 


