
 

 

 

Uitnodiging!  
Opening Smederij 013 op 14 oktober a.s. 
 

Met gepaste  trots mogen wij u mededelen dat het project “Smederij 013” op de Tilburgse Spoorzone 

inmiddels een succesvolle start heeft gemaakt. Als kwartiermakers van Smederij 013 hebben wij ons 

tot doel gesteld om dit inspirerende gebied, welke voorheen gebruikt werd als werkplaats voor 

NedTrain, weer flink tot bloei te laten komen. Dit doen wij door het mengen functies en gebruikers 

en door het ‘smeden’ van nieuwe verbindingen die elkaar versterken. Inmiddels zijn de eerste 

gebruikers geland en zijn de 1e ‘sporen’ van de ontwikkeling en transitie van het gebied zichtbaar. 

 

De komende tijd zal  Smederij 013 zich samen met al haar ambitieuze gebruikers verder ontwikkelen 

tot een bruisend gebied en zal daarmee een belangrijke bijdrage gaan leveren tot vitalisering van de 

Spoorzone. Graag bieden wij u dan ook de mogelijkheid om op 14 oktober a.s. kennis te komen 

maken met het project, de achterliggende concepten en natuurlijk onze gebruikers. U kunt die dag 

onder meer deelnemen aan diverse workshops, discussies en interviews, de bij het project horende 

gebouwen komen bezichtigen, kennismaken met de gebruikers en concepten of gewoon heerlijk met 

uw familie de sfeer komen proeven. 

 

Namens de Kwartiermakers van Smederij 013, willen wij u dan ook  van harte uitnodigen voor dit 

bijzondere moment. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

12.00u:  Inloop, kennismaking onder genot van drankje. 

12.30u:  Officieel openingsmoment “Smederij 013” door wethouder Marieke Moorman.  

13.00u:  Start van bedrijvenmarkt die zich gaan vestigen in Smederij 013.  

13.00-16.00u: Doorlopend diverse presentaties en workshop van o.a Close-Act, Hiphop 

Factory, Roodbaert Smid e.v.a. 

13.30-14.30-15.30u: Interviews met toekomstige gebruikers Smederij 013. 

14.00-15.00-16.00u: Rondleidingen door de voormalige NedTrain gebouwen 

16:00u – 17:00u: Informeel gedeelte: Ruimte voor netwerken en borrel. 

17:00u:  Afsluiting. 

 

Wij ontvangen u graag in gebouw 88 op het NS Plein te Tilburg. Tot 14 oktober a.s.! 

De Kwartiermakers van Smederij 013 

 


