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Met dank aan: Erfgoed Tilburg, Tivolifonds, Spiegelglasfonds, 
Gemeente Tilburg, JopieFonds, Art fact, Boekenschop, Stichting 
Jacques de Leeuw, Citymarketing Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, 
ContourdeTwern, Bedaux de Brouwer Architecten, Linberg, Tiwos, 
Kringloop Tilburg, Pia van den Berg, Sandra Broekmans, Dursun en 
Hatice Can, Harry en Marian van Anrooij, Aaf Dohmen, Mechtild 
Gramlich, Rob Haen, Edith Herculeijns, Frans en Ria van den Hout, 
Harrie en Nel Huijbregts, Kitty Marijnissen, Sander Neijnens, 
Charlotte Rameckers, Petra Robben, Ad Roefs, Petra Schreuder, 
Basisschool De Triangel, Marije Vermeulen, MFA Zuiderkwartier, 
Zusters van Liefde

1. Klooster Zusters van Liefde,  
Oudedijk 1

2. Stadspark Oudedijk  
(zijde Nieuwstraat bij vijver)

3. Wasserette, Nieuwstraat 76
4. Dagboek van Nel, Veestraat 31
5. Buiten zitten, De Ruijterstraat 62
6. Gerardus Majellakerk,  

Wassenaerlaan 34
7. Zuiderkwartier,  

Wassenaerlaan 38

– het evenement is gratis te bezoeken
– alle activiteiten worden steeds 

herhaald
– in het Zuiderkwartier is het boek 

Tussen klooster, Kwetterie en kerk 
voor 10 euro verkrijgbaar

– in het Stadspark is ook de  Honden- 
expositie te bezoeken en op de 
 Oudedijk de Onderwijs-expositie

www.stichtingstraat.nl / info@stichtingstraat.nl



Imperium: dans in kloostertuin
Oudedijk 1, 13.30/14.30/15.30/16.30
Een dans in de tuin van de Zusters van  Liefde. 
1 boodschapper, 7 deugden. Goede zielen, gedra
gen door muziek. Eén enkel moment, sereen, 
van komen en gaan, van korte duur. De tijd 
juist besteed. Hier en nu. Uitvoering: DANSLAB 
productiegroep (Factorium Podiumkunsten). 
Choreografie: Nele Vandeneede.

Strijkkwartet in kloosterkapel 
Oudedijk 1, 13.15/14.15/15.15/16.15
De monumentale kapel van de Zusters van Liefde 
als podium voor een strijkconcert. Het Arthema 
Kwartet speelt Fantastic Beasts And Where To Find 
Them-deel 1, 2 en 7 (James Newton Howard; arran
gement: Nicolai Clavier), Kiss the rain (N. Clavier) 
en Pavane (G. Fauré). Met musici uit Nederland, 
Spanje, Portugal en Noorwegen.

Zusters trakteren en zingen
Oudedijk 1, doorlopend
In de ontmoetingsruimte van het Moederhuis 
trakteren de Zusters van Liefde op koffie, thee 
en peperkoek. Tevens vertolkt een zusterkoor op 
gezette tijden een nostalgisch lied over Tilburg en 
de Oudedijk in het bijzonder. 

Het Vage Vuur
Stadspark, 13.45/14.45/15.45/16.45
Het spanningsveld tussen twijfel en overtuiging 
van een kloosterzuster. Welke heer is de hare? 
Wat is geloven en wat is vrijheid? Wie is die 
passant? In een poëtische ontmoeting bij de 
vijver. Spel: Paulette van Erve en Marco Klerks. 
Muzikant: Alex Soetekouw. Regie: Peter van der 
Heijden. Tekst: Berry van Oudheusden.

Wasserette 
Nieuwstraat 76, 13.30/14.00/14.30/15.00/ 
15.30/16.00/16.30 
Hier zat ooit de wasserette van de familie Van 
den Hout. Deze historische plek waar huisvrou
wen de machines gebruikten en buurtroddels 
uitwisselden, herleeft op verrassende wijze met 
een weergaloos wasprogramma. Spel: Pieter 
Kromhout, Youri Weijts, Luc Vorselaars en Roy 
Verhoeven. Regie: Rowdy Pelgrim.

Dagboek van Nel
Veestraat 31, 13.15/14.15/15.00/15.30
Nel hield een dagboek bij vanaf haar kindertijd 
tot een door het leven gelouterde vrouw. Plezier, 
verdriet, liefde en verlies in de volkswijk in 
ontroerende verhalen gevangen. Ze ontsnappen 
met het subtiele spel van Joyce van der Horst, 
Marianne Slabbekoorn en Rebecca Schoolmees
ters. Regie: Peter van der Heijden.

Buiten zitten 
De Ruijterstraat 62, 13.45/14.45/15.45/16.45 
(zondag laatste 15.45)
Het ‘buiten zitten’ verdwijnt uit het straatbeeld. Er 
zijn plekken waar de gemeente het zelfs verbiedt. 
Ons echtpaar maakt reclame voor dit tijdloze 
fenomeen, met humor en zelfspot. Zoonlief werkt 
aan een carrière als volkszanger. Spel: Mark Kort
land, Monique de Lange en Nick Verhoekx. Regie: 
Rowdy Pelgrim. Tekst: Berry van Oudheusden.

Gerardus Majellakerk 
Wassenaerlaan, 13.15/14.00/15.15/16.30
Deze kerk werd in 1921 gebouwd voor de parochie 
Trouwlaan, onder architectuur van Jos. Cuijpers 
en de Tilburgse aannemer Michiel Bedaux. Het 
karakteristieke gebouw herbergt een bewogen 
historie en een bijzonder interieur. Martijn 
Antens leidt u rond. 

Welkom bij Dursun en Hatice 
Zuiderkwartier, 13.00/14.30/16.00
Dursun en Hatice Can, beiden van Turkse afkomst, 
openen hun huis in de Trouwlaan voor mensen die 
van gedachten willen wisselen over eenzaamheid, 
vooroordelen, verdeeldheid en verdraagzaam
heid. Onder het motto ‘samen verbinden’. Met 
lekkere Turkse hapjes. Dursun haalt je op bij het 
Zuiderkwartier.

Costa del Trouwlaan
Zuiderkwartier, doorlopend
Hij wil nooit op vakantie want hij kan zijn wijk 
niet missen. Zij wil wel eens lekker ver weg, maar 
niet zonder hem. Wat doe je dan? Je koopt een 
caravan en probeert er samen iets van te maken. 
Een komische situatie in een verrassende vakan
tiebestemming. Spel: Harrie Verkerk, Anemarieke 
Cohen en Yolanda Mout. Regie: Rowdy Pelgrim. 
Vormgeving : Ad Roefs.

Hoe word je een zeeheld? 
Zuiderkwartier, 13.30/14.30/15.30/16.30
Geïnspireerd op de straatnamen van de Zeehel
denbuurt brengen entertainer Peer de Graaf en 
zijn muzikale makkers Henk Koekkoek (za) en 
Michaël Breukers (zo) een zeewaardig kinder
programma. Voor de kleine piraten die zeehelden 
willen worden. Bij een ‘echt’ schip. 

Laat je uitdagen door PVG
Zuiderkwartier, doorlopend
Scouting Pastoor Vroomansgroep is in 1945 
opgericht in de parochie Trouwlaan. Vanwege 
die historische band demonstreert PVG knut
selen voor de kleintjes, creatieve en technische 
activiteiten, en het ‘pionieren’ aan verrassende 
objecten. Doe jij mee?

Team Spirit 
Zuiderkwartier, 14.00/15.00/16.00
Dansvereniging Team Spirit is thuis in het Zuider
kwartier en daarom verzorgen de meiden met veel 
plezier optredens in dit weekend. Onder  leiding 
van Monique Mateijsen.  

Nederlandstalig ontmoet country 
Zuiderkwartier, 13.30/14.30/15.30/16.30
Multiartiest Frans van der Meer en gitarist 
André van den Boogaart brengen op zaterdag 
zelfgeschreven Nederlandstalige luisterliedjes met 
countryinvloeden. Op zondag wordt Frans verge
zeld door Leon van Egmond op mondharmonica 
(Nick noch Simon).

Spelen in een band 
Zuiderkwartier, 16.45
Kinderen van Basisschool De Triangel hebben 
onder leiding van o.a. Monique van Dinther 
(Factorium) een workshop muziek. Het resultaat 
brengen zij op zaterdag en zondag als dagafslui
ting ten gehore in het Zuiderkwartier. 

Film middenstand van weleer 
Zuiderkwartier, doorlopend 
In deze film vertellen (oud)bewoners Ans en Wil 
van Hoof, Gerard Otten, Frans van den Hout en 
Ton van Huijkelom over het bestaan en verdwij
nen van ruim veertig winkels in de wijk. Deze her
inneringen werden vastgelegd door TAS videoclub 
Tilburg en Pia van den Berg. 

Op de foto met… 
Zuiderkwartier, doorlopend 
Ga op de foto met je favoriete straatbeeld, de 
kerk, het stadspark, je oude school of een van de 
vele winkels van vroeger. Je kunt alleen poseren, 
of met je gezin of de hele straat. Je mag de foto 
meenemen als blijvende herinnering aan dit 
unieke evenement.

Evenement geïnspireerd op het verleden, bewonersverhalen en bijzondere plekken van het gebied Oudedijk, Varkensmarkt, Veestraat, Nieuwstraat en Zeeheldenbuurt. 
Met theater, muziek, dans, zang, film, rondleidingen, open huis en presentaties!


