Roadburn camping goes Moerenburg

Van woensdag 18 tot maandag 23 april wordt de weide tegenover café Zomerlust omgetoverd tot
‘Roadburn Camping’. Een kleine duizend, veelal buitenlandse gasten zullen die week jullie tijdelijke
buren zijn.
Het beeld op de camping zal voor een groot deel bepaald worden door lieve mannenin zwart met
baarden en tattoos. Onze ervaring leert dat zij de beste gasten zijn die je je kunt wensen. Vriendelijk,
schoon, rustig en bovendien liefhebbers van lekker eten en een goed glas bier.
Flexotels, Festipi’s, tentjes en campers
Onze tijdelijke gasten verblijven in zelf meegebrachte tentjes, campers, in Festipi’s of (voor de luxe
kampeerders) een Flexotels kamer. Festipi’s zijn luxe en origineel bedrukte tipi’s speciaal gemaakt
voor festivalgangers. Zij zorgen voor een vrolijk, kleurrijk en gezellig beeld en zijn bovendien
verrassend warm en luxe. Flexotels zijn een soort uitklapbare hotelkamers met twee-, drie- of
vierpersoonskamers voorzien van verwarming, gedekte bedden, elektriciteit en handdoeken.
Aangezien de meeste hotelkamers in de omgeving van Tilburg al ruim vantevoren volgeboekt zijn een
aangenaam alternatief voor de luxe kampeerder.
Slapen, douchen, ontbijten en pleite
Roadburn festivalgangers zijn muziekliefhebbers in hart en nieren. Ze komen uit alle delen van de
wereld naar Tilburg om te genieten van hun muziek, het festival en de typische Roadburn sfeer die
het festival zo uniek maakt. Op de camping komen ze om te slapen, te douchen, een stevig ontbijt te
nuttigen en daarna gaan ze weer richting het centrum, de plek waar het festival plaatsvindt.
Rond het middaguur vertrekt het gros van de gasten te voet, per huurfiets richting de stad. Hierdoor
is het op de camping in de middag en ’s avonds vaak heerlijk rustig. Het ideale moment voor ons om
het sanitair te poetsen, de vuilnisbakken te legen en de keuken weer in orde te maken voor de
volgende dag.
Smoskes, pannenkoeken en koffie
Het ontbijt bestaat voor een groot deel uit gebakken eieren, broodjes gezond, tosti’s en
pannenkoeken. Onze chef-kok Cees met zijn keukenteam bemant onze veldkeuken, de mannen van
Stoom 013 zorgen voor een goede bak koffie met taart en er worden biologische pannenkoeken
gebakken door Kaatje van Crêperie Natuurlijk.
Verkeer en parkeren
Bezoekers van de Roadburn camping die met de auto naar Tilburg komen adviseren we aan te rijden
via de Hoevense Kanaaldijk. Parkeren doen bezoekers op de camping. Vooral op de aankomstdag en
vertrekdag zal er extra verkeer zijn, tijdens het verblijf op de camping verplaatsen onze gasten zich
voornamelijk per voet, fiets of fietstaxi naar het festival en weer terug.
Uitnodiging voor zaterdagmiddag 21 april
Graag nodigen we u uit om op zaterdagmiddag 21 april vanaf 15.00 uur kennis te komen maken met
de stadscamping. We leiden u rond over het terrein en vertellen wat het zoal inhoudt om een pop-up
camping te runnen. Uiteraard zorgen wij voor de koffie met wat lekkers!
Meer weten?
Heeft u vragen over de Roadburn camping? Stuur dan een mailtje naar info@stadscampingtilburg.nl
of laat een berichtje achter via Twitter of op onze Facebook pagina. Kijk op
www.stadscampingtilburg.nl voor het laatste nieuws over Stadscamping Tilburg.

