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BOERKE MUTSAERS 
Vijverlaan 2
5042 PZ   Tilburg

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★ 

Op woensdag 5 april verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie.

Bereikbaarheid
Boerke Mutsaers in Tilburg is met OV goed bereikbaar. 
Met OV neemt u de trein naar NS Station Universiteit Tilburg of vanaf treinstation Tilburg van af 
perron B de Arriva Bus 3 richting Reeshof Koolhoven en stapt u uit bij halte Station Universiteit 
Tilburg. Na deze halte is het nog ongeveer 3 minuten lopen. 
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de A58 (Roosendaal-Breda) neemt u Afslag 11 richting (Tilburg). Ga nu 
Tilburg in via de Blaakweg. Blijf deze weg volgen. Deze wordt later Ringbaan West. Nadat u over een 
spoorbrug bent gereden, neemt u de eerste weg linksaf. U bent nu op de Wandelboslaan. U komt 
eerst over een rotonde en dan over een groot kruispunt met de Statenlaan,maar u blijft de 
Wandelboslaan volgen. Na het grote kruispunt slaat u linksaf de Meerkoetdreef in. Aan het eind van 
de Meerkoetdreef ziet u links het parkeerterrein van Boerke Mutsaers liggen.

Komend over de A 59 (Raamsdonkveer-Den Bosch) neemt u Afslag 37 (Tilburg). Volg de borden 
Tilburg over de N261. Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf naar Oudenbosch. Op de eerste rotonde 
gaat u rechtdoor en blijft u op de Ringbaan West. Dan slaat u bij de derde weg rechtsaf. U bent nu op 
de Wandelboslaan. U komt eerst over een rotonde en dan over een groot kruispunt met de 
Statenlaan, maar u blijft de Wandelboslaan volgen. Na het grote kruispunt slaat u linksaf de 
Meerkoetdreef in. Aan het eind van de Meerkoetdreef ziet u links het parkeerterrein van Boerke 
Mutsaers liggen.

Boerke Mutsaers
Boerke Mutsaers bestaat al vanaf 1644. Dat is dus bijna 380 jaar. Maar al die tijd hebben we niet stil 
gezeten. We zijn elke dag druk bezig met het gastvrij ontvangen van onze gasten. Vriendelijke 
gastvrijheid staat voorop in onze bedrijfsfilosofie. In de Heidezaal zal het ochtendprogramma over 
vitaliteit gegeven worden en in de middag komen de Mee Tweekes in dezelfde zaal optreden.

Mee Teeekes
Mee Tweekes zijn twee enthousiaste Brabantse (Veghelse) muzikanten (Huub Boons en Pim van de 
Donk) die elkaar door de muziek hebben leren kennen. 

Zij hebben een repertoire dat bestaat uit een mengeling van Nederlandse meezingers en 
luisterliedjes. Tevens brengen zij specifieke Brabantse liedjes van o.a. van Gerard van Maasakkers, 
Ad de Laat en Toon Hermans. Deze worden door hen op hun eigen enthousiaste manier vertolkt. De 
zang, die voornamelijk tweestemmig wordt gebracht, zorgt, samen met de instrumenten (accordeon 
en gitaar), voor een eigen sfeervolle klankkleur die in deze tijd vol elektronische muziek nauwelijks 
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meer te beluisteren is. Mede door deze eigenschappen zijn zij een veel gevraagd duo voor gezellige 
muziekmiddagen in zorginstellingen (zowel voor grote als kleine groepen) en sfeervolle middagen 
voor KBO en Zonnebloem. Ook Brabantse muziekavonden, liederentafels en kerstvieringen worden 
door het trio muzikaal volledig verzorgd.

Meld je hier aan
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