
Ben jij nieuwsgierig  
naar de lékkerste plekjes 

van Tilburg? Ga dan op 
ontdekkingstocht met 

Anne! Deze urban scout 
en foodie neemt je in 

haar route mee langs 10 
hotspots die je absoluut 

niet mag missen. Let’s go!

WWW.TICKETTOTILBURG.COM/URBANSCOUTS

‘‘TILBURG EN  DE TILBURGERS WIJKEN AF VAN DE GEBAANDE PADEN.’’

“ER ZIJN HIER 
STEEDS MEER 

ARCHITECTURALE 
PARELTJES, GOEDE 

RESTAURANTS, 
GAVE INITIATIEVEN 
EN SUCCESVOLLE 

BEDRIJVEN TE 
VINDEN!”

URBAN  
SCOUTS  

HOTSPOTS

OVER TICKET TO TILBURG

Meer routes en hotspots? 
www.tickettotilburg.com/urbanscouts

TIEN SUPERFLY BUUTVRIJ GASTROBAR RIX DE HOUTLOODS

STREETART CINECITTA MOERENBURG MOVONNE

Anne de Graaf

DE KENNISMAKERIJ

“Met een roze toonbank 
en tropisch behang is het 
alleen om te snuffelen al 
een feestje in deze fijne 
conceptstore. Speciale 

tip: ze hebben een kleine 
collectie met unieke 

babykleding, gemaakt door 
de moeder van eigenaresse 

Jantien. Ik vind hier dus altijd 
het perfecte kraamcadeau.”

Heuvelstraat 104

In heel Tilburg te vinden

Nieuwlandstraat 2

Willem II Straat 29

Stationsstraat 49

Oisterwijksebaan

Piusplein 6

Tournooistraat 7

 Burgemeester Brokxlaan 1041

 Burgemeester Brokxlaan 1000

In Tilburg is er van alles te 
beleven. De stad groeit in 
aanbod en wordt steeds 

aantrekkelijker. Ticket to Tilburg 
richt zich op iedereen die deze 

transitie ziet, de schoonheid 
wil ervaren en wil genieten van 

wat Tilburg te bieden heeft. 
Op bewoners en bezoekers die 
willen ontdekken en die open 
staan voor nieuwe ervaringen: 

urban scouts dus!

“Hier kun je terecht voor 
supermooie dames- en 

herenkleding. En hun service 
is echt uniek. Ik bedoel; 
in welke winkel krijg je 

tegenwoordig nog een kopje 
koffie aangeboden? Ze weten 

vaak nog wat je de vorige 
keer hebt gekocht en kunnen 

moeiteloos aanwijzen wat 
echt bij je past.”

“Wat een fijne plek! 
Eigenaressen Bibi en 

Marieke waren hun tijd ver 
vooruit toen ze dit creatieve 

koffiecafé openden. Het 
is een heerlijke hotspot 

voor een uitbraklunch op 
zaterdag of zondag. En 

soms gebruik ik het ook als 
werkplek doordeweeks. Mijn 

favoriet op de kaart is de 
vegetarische truffeltastisch.”

“Op het Piusplein omringd 
door kroegen vind je 

Gastrobar RIX. Er staat een 
pareltje op je te wachten als 
je hier een tafel reserveert. 
Ik vind de stijl van eigenaar 
Ricky uniek in Tilburg. Veel 

gerechten op de kaart zie je 
nergens anders in de stad. 
Mijn tip is om te gaan voor 

een menu zodat Ricky je kan 
verrassen.”

“Voor een speciaal avondje 
uit moet je hier zijn. Neem 
vooral plaats aan de bar, 

wat eigenlijk het aanrecht is. 
Dan kan je zien hoe de chefs 

vol precisie de gerechtjes 
klaarmaken. Kies hier 

zeker voor de vegetarische 
gerechten, ook als je geen 

vegetariër bent, want je zult 
versteld staan!”

“Tilburg heeft heel veel 
streetart. In de Spoorzone 
vind je hele gave werken 

maar ook in allerlei andere 
buurten zie je de mooiste 

graffiti. Fun fact: Vincent van 
Gogh en de Zonnebloemen 

op de Korvelseweg zijn 
gemaakt door mijn broer 

Paul, beter bekend als  
Sneak Art.”

“Cinecitta is de oudste 
nog bestaande bioscoop 
van Nederland. Naast de 

goede art-house films die 
ze vertonen, heeft Cinecitta 

nog meer voordelen. Zo 
mag je je glas speciaalbier 

gewoon mee de zaal in 
nemen. En bij de Restobar 
kun je heerlijk eten voordat 

je naar de film gaat.”

“Ten oosten van Tilburg vind 
je Moerenburg, een prachtig 
natuur- en landschapsgebied 

letterlijk pal naast de stad. 
Het is een heerlijke plek om 

te wandelen, hardlopen, 
fietsen of zelfs varen, 

want er stroomt ook water 
doorheen. Hier kom je 
gegarandeerd helemaal  

tot rust.”

“Een hele fijne plek voor 
yoga, (zwangerschaps-)

pilates en aerial yoga, een 
kruising van yoga en de 

circusact ‘tissue’. Ik doe dat 
laatste en hang regelmatig 

ondersteboven in een doek. 
Ik vond het in het begin 

best spannend, maar het 
optimisme en vertrouwen 

van docente Yvonne laten je 
uit je comfortzone stappen.”

“De Kennismakerij in de 
LocHal organiseert het hele 

jaar door allerlei events. 
Voor ieder wat wils: van 

kookworkshops tot game 
nights. De Tegenlicht meet-
ups en Fuck-Up Nights zijn 
altijd erg interessant. En 

soms kan je mij er ook zien, 
met mijn hobby improvisatie 

theater.”

Food, food, food 
Levensgenieter 
Wereldreiziger  

Yoga addict

@anne_travel_foodie
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LEGENDA

Kroepoekdak (NS)

Parkeergarage Fietsenstalling

Heikese Kerk

Interpolis

Den Ophef

De Pont museum

Concertzaal

De stad in met Anne?  
Bekijk ook haar video op  

www.tickettotilburg.com/ 
urbanscouts.

Heuvelse Kerk

Koepelhal

Duvelhok

Spoorpark
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