
Heikant
 een Wereldwijk

Spectaculair 
Slotweekend 
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
12:00–18:00 uur

Dit weekend is mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds/Buurtcultuurfonds, Fonds voor 
Cultuurparticipatie, Gemeente Tilburg, Spiegelglasfonds, Art-fact, Erfgoed Tilburg, Boekenschop, 
Stichting Jacques de Leeuw, Jopiefonds, Regionaal Archief Tilburg, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, 
Het Ronde Tafelhuis, Autobedrijf Probaat, Peerke Donders Paviljoen, BPD Gebiedsontwikkeling, 
Cinecitta, Winkelcentrum Wagnerplein, Noordraad Heikant-Quirijnstok, Wijkkrant Noord, Parochie 
Heikant-Quirijnstok, Norbertijnen, AFV Kontrast, Cheap City Cars, Peter Oppermans, Jan en Mieke 
Kennis, Ad en Jopie Spijkers, ContourdeTwern, Hans Zuiderwijk, Café Nicolaas Schalken, Hans van 
Berkel Makelaardij O
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1. In de voetsporen van Peerke (2009)
film
Peerke Dondes Paviljoen – Pater Dondersstraat 18 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Lout en Max Donders traden in de voetsporen van 
Peerke, van zijn geboortehuis in de Heikant, de 
Goirkese kerk, via het seminarie naar Suriname. 
Bezoek deze film en een expositie over het leven 
en werk van Peerke Donders. Film: Lout Donders/
Veldkamp Produkties. Regie: Ellen van Kempen

2. Harmonie Heikant 
expositie en verhalen
Café Nicolaas Schalken – Pater Dondersstraat 15 
doorlopend 14:00 tot 18:00
Oud-leden van de RK Harmonie Heikant vertellen 
in het buitencafé over dit vroegere muziekgezel-
schap. In het decor van glanzende instrumenten, 
stijlvolle kostuums, foto’s en andere objecten. 
Coördinatie: Peter van Poppel, Peter Smulders

3. De autofluisteraar 
theater
Autobedrijf Probaat – Leharstraat 21
doorlopend 13:00 tot 17:00
Hoe onderhoud je communicatie met je auto-
mobiel? Luister je naar de buik, het hart en de ziel 
van je bolide? De autofluisteraar legt de vinger op 
de zere plek, in het spanningsveld tussen de huid 
van de auto en het harnas van de mens. Spel: 
Frans van Blitterswijk

4. Toeristen 
theater
Trottoir voor Leharstraat 60-62
13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Via een reisbureau komen ze in de Heikant 
terecht. Heel anders dan thuis. De koffie smaakt 
hier anders. Het weer? Heel anders. Vooral de 
mensen. Over kamperen op een onalledaagse 
plek. Spel: Eric Boor, Toke Duquesnoy, Marco van 
der Sijpt, Ron Veer, Angelique Zuiderwijk, Hans 
Zuiderwijk, Amira Sedrak. Regie: Aafje Dohmen

5. De aardappeleters 
theater
Hal Jan Kennis – Leharstraat 84
doorlopend 13:00 tot 17:00
De Heikant heeft een historische link met de 
kleiboeren van boven de rivieren. Alle redenen 
om de piepers in de spotlights te zetten. Maar 
het avondmaal wordt verstoort. Spel: Ireen Fasel, 
Ellen Hermans, Pino, Brenda van Erp, Kees Bril. 
Decor: Ad Roefs. Idee: De stijle, want...
 

5. Timmerwerkplaats 
expositie
Hal Jan Kennis – Leharstraat 84
doorlopend 13:00 tot 18:00
De opa en de vader van Jan Kennis waren timmer-
man, die vele opdrachten in de Heikant verzorg-
den. Jan en vrouw Mieke wonen in de voormalige 
timmerwerkplaats en hun vroege autogarage is 
deze dagen een museum met houten creaties en 
oude gereedschappen. Vormgeving: Ad Roefs

6. Tuinmuziek 
muziek en culinair
Achtertuin – Leharstraat 124 (ingang Zellerstraat), 
doorlopend 12:00 tot 18:00 (alleen zondag) 
De Heikantse zangeressen van 3 Times a lady 
vertolken met hun gitarist soul, disco en country. 
De dames vormen ook een levende jukebox, dus 
u vraagt en zij draaien. In deze fraaie tuin kunt u 
tevens genieten van overheerlijke barbecue-tapas 

7. La Renaissance 
zang 
Mariakerk – De Schans 121
14:30 (alleen zaterdag)
Een optreden van het veelkoppige mannenkoor 
La Renaissance in de fraaie entourage van de 
Mariakerk. Met een klassiek repertoire waarin 
ook Maria bezongen wordt. Aansluitend een 
presentatie van Denis Hendrickx

7. Denis Hendrickx 
vertelling 
Mariakerk – De Schans 121
15:15 (alleen zaterdag)
Abt Denis Hendrickx geeft een presentatie 
over het leven en werk van zijn norbertijnen 
in Tilburg-Noord sinds 1964. Over een wijk in 
opbouw, hun sociale betrokkenheid en openheid, 
de afschaffing van de pastorale hiërarchie en 
initiatieven waarbij zij betrokken waren. Met een 
fotovertoning over de norbertijnen

7. Mariakerk 
rondleidingen 
Mariakerk – De Schans 121
13:00, 16:15, 16:45 (alleen zaterdag)
U wordt rondgeleid langs de vele beziens- en 
wetenswaardigheden van de kerk, en door de 
rijke historie van dit gebedshuis. Gidsen: parochie 
Heikant-Quirjnstok 

Het programma is op beide dagen identiek, tenzij anders vermeld.

Is een optreden vol of begonnen? Niet getreurd, er zijn herkansingen (zie tijden)

7. Vereeuwigd 
op de foto
Mariakerk – De Schans 121
doorlopend 12:00 tot 17:00
Op De Schans bij de kerk verzorgen leden van 
fotoclub AFV Kontrast een fotoshoot. Net als 
vroeger kunt u zich hier laten vereeuwigen en 
krijgt u het resultaat thuisgestuurd. Smile! 

8. Mijn weg naar school 
theater
Bank en grasveld plein – De Schans
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 
‘Mijn weg naar school’ vertelt een zoektocht naar 
identiteit binnen een protestants gezin in een 
katholieke stad. Hoe houd je je staande en hoe 
blijf je jezelf trouw? Naar het levensverhaal van 
Jet Verbeek. Spel: Marianne Slabbekoorn, Joyce 
van der Horst. Regie: Iris van Rooij

9. Woorden en akkoorden 
poëzie, verhalen en muziek
Voortuin – De Schans 43
doorlopend 13:00 tot 17:00 
Schrijvers brengen gedichten en verhalen, met 
muzikale omlijsting. Over het wijkverleden, de 
stad en verbroedering van culturen in de Heikant. 
Over mensen die huis en haard verlieten en hier 
een nieuw thuis vonden. Muziek: Ad Spijkers, 
Jan van Santvoort. Schrijvers: Ad Nouwens, Bas 
Hindriks, Diana Cotteleer, Dion van den Berg

10. Orkest L’ Aventure Noord 
muziek
MFA De Symfonie – Eilenbergstraat 250
14:00, 15:00 (alleen zondag)
Het 25-koppige harmonieorkest uit Tilburg-Noord 
speelt Despacito, hits van Bruno Mars, muziek 
van Joris en de Draak, een medley van Lady Gaga, 
de soundtrack van Skyfall, Tango d’Amore en The 
Final Countdown! Daar moet je bij zijn!

11. ’t Wit Paardje herleeft 
dans
Parkeerplaats – Lijnsheike 10
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Ze leerden elkaar bij ‘t Wit Paardje kennen tijdens 
de zondagse dansavond, zes decennia geleden. 
Die herinnering is de basis van een ontroerende 
voorstelling nabij de bekende ontmoetingsplek. 
Dans: Henk en Jo de Rooij. Regie: Iris van Rooij 

12. De kwestie Oppermans 
theater
Cheap City Cars – Brucknerlaan 14
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Van 1968 tot 1982 verzette garagehouder Ad 
Oppermans zich tegen de gemeente omdat zijn 
zaak aan het Lijnsheike moest sluiten. Die his-
torie herleeft in een surrealistische setting. Ook 
Trabant, Lada en Wartburg spelen een rol. Spel: 
Harrie Verkerk, Patrick de Kort

13. Verloren dromen 
theatrale speurtocht voor kinderen
Winkelcentrum – Wagnerplein
doorlopend 12:00 tot 17:00 (alleen zaterdag)
De droomfee is haar dromen verloren en vraagt 
de kinderen om die voor haar te zoeken op een 
speurtocht door het winkelcentrum. Met leuke 
opdrachten en verrassende bijdrages van win-
keliers. Voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Ouders 
neem je telefoon mee! Idee en regie: Eva Custers 

13. Blokken expositie
Winkelcentrum – Wagnerplein
doorlopend 12:00 tot 17:00 (alleen zaterdag)
Sinds 2 sept. staat hier een expositie met 12 
kubussen waarmee steeds een andere Hei-
kant-afbeelding werd gelegd. Nu bent u aan de 
beurt, met buren, kinderen, vrienden. Er is een 
mooie prijs! Presentator: Dolf Becx

14. Wereldkeuken 
culinair en film
Het Ronde Tafelhuis (Verhalenhuis) – 
 Wagnerplein 4
doorlopend 12:30 tot 17:00 
Het Ronde Tafelhuis is een ontmoetingsplek voor 
mensen uit alle culturen in de Heikant. Maak 
kennis met de Wereldkeuken en de heerlijke 
gerechten uit internationale keukens. Er zijn 
kookdemonstraties en een film over Het Ronde 
Tafelhuis 
 
15. Lijnsheike: de Verbinding 
expositie en installatie
Park Von Weberpad 
doorlopend 12:00 tot 17:30
In het park ten zuiden van het Wagnerplein staan 
vier lindebomen die de voortuin van een boerderij 
aan het Lijnsheike markeerden. De contouren 
van de boerderij zijn nu gereconstrueerd. Op 
expositie- en fotopanelen wordt de historie van 
het Lijnsheike verteld
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* Het totale programma is gratis te bezoeken
* Kom te voet of met de fiets; laat de auto thuis
* Plaats uw fiets op de aangewezen plekken
* De organisatie is niet aansprakelijk voor 

ongevallen, schade en diefstal


