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 De Reit: een 
evenement 
leren, wonen, werken, zorgen

• Is een optreden vol of begonnen? Er zijn herkansingen! (zie tijden)
• De optredens duren max. 20 minuten
• Het programma is gratis te bezoeken
• Kom zo mogelijk te voet of met de fiets, scheelt veel parkeergedoe
• Plaats uw fiets op de daartoe bedoelde plekken
• De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade en diefstal

Algehele coördinatie en regie: Berry van Oudheusden, Jan Wirken
Ontwerp folder: Sander Neijnens

In samenwerking met: Wijkraad Tilburg 3 West, Bewonerscommissie Abdij- en Torenbuurt, 
Tilburg University, Avans Hogeschool, Maranathakerk, Opstandingskerk, Theresialyceum, Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten, Olympia Sports Bar, Heerkens van Bavel Bouw, Stichting Reitse Plint 
Mogelijk gemaakt door: Heerkens van Bavel Bouw, Wijkraad Tilburg 3 West, Gemeente Tilburg, 
Het Boekenschop, ArtFact, Ons Middelbaar Onderwijs, Tiwos Tilburgse Woonstichting, Erfgoed 
Tilburg, SSPTA, Prins Bernhard Cultuurfonds, Tivolifonds, Spiegelglasfonds, Stichting Jacques de 
Leeuw, IVN Tilburg, Handelsbanken Tilburg, Lindeboom Genootschap, Jopiefonds, Taco Mundo, 
Bedaux de Brouwer Architecten, Vermetten accountants/adviseurs, Webhelp, Innax Energizing the 
Future, Verbunt Verlinden, Centerdata, Bouwbedrijf André Doevendans 
Met dank aan: Ad Roefs, Marc van Onzenoort, Sander Neijnens, Ireen Fasel, stichting de Reitse 
Plint, De Stukkenjagers, De Drie Torens, alle artiesten, uitvoerenden en vrijwilligers

Foto: Nick J. Swarth Spectaculair 
Slotweekend 
Zaterdag 22 en zondag 23 april
12:00–17:30 uur
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Muziek, expositie
1. Theresia en de kunsten 
Theresialyceum – Prof. Cobbenhagenlaan 5
 zon  Concert 12:00, 13:30, 14:30;  
expositie 12:00-15:00
Het Theresia schoolorkest is uitgebreid met 
studenten van Fontys. Samen brengen ze een 
oorstrelend repertoire ten gehore. Derdeklas-
sers lieten zich inspireren door de gebouwen 
en straatcultuur van De Reit en exposeren 
 beeldende creaties. 
The Theresia school orchestra has been joined 
by students from Fontys. Together they perform 
a repertoire that is a real treat for the ears. Third 
graders, inspired by buildings and street culture 
in De Reit, will exhibit visual creations. 
Coördinatie en muzikale leiding: Peter Hamers. 
Docent in Visual Art&digital  fabrication: Karen 
Wiegmink

ontMoeting, Muziek, beelden
2. Protestantse oase 
Opstandingskerk – Prof. Cobbenhagenlaan 8
 zat   zon  13:30-17:00
Deze kerk is de ontmoetingsplek voor protes-
tanten in Tilburg en daarbuiten. Haar deuren 
staan open voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de historie, activiteiten en mensen van deze 
 gastvrije gemeenschap. Met muzikale verras-
singen, een foto-expositie en op zondag om 
16:00 Land van Verwondering (verhaal) voor 
jong en oud. 
This church is the meeting place for Protestants 
in Tilburg and beyond. Its doors are open for 
everyone who is interested in the history, activ-
ities and people of this hospitable community. 
With musical surprises, a photo exhibition and, 
on sunday at 4 PM, Tale of Wonder for young 
and old alike. 
Foto’s: AFV Kontrast, Alex Beekmans

 

open huis, presentaties, kinderactiviteiten
3. Avans 
Avans Hogeschool – Prof. Cobbenhagenlaan 13
 zon  12:00-16:00 
Avans ontvangt u in verleden, heden en toe-
komst. Met foto’s, materialen en maquettes, 
en een toelichting bij het het huidige aanbod 
aan opleidingen. Volwassenen en oudere kin-
deren reizen door de tijd met 3D-brillen en de 
toepassing van duurzame materialen. Jongere 
kinderen kunnen Lego bouwen en werken met 
3D-printers. 
Avans welcomes you in past, present and future. 
With pictures, materials and models, as well as 
a presentation of the current range of courses. 
Adults and older children travel through time 
with 3D glasses and the application of sustain-
able materials. Younger children can build with 
Lego and work with 3D printers.

 

Muziek, talkshow
4. Terug naar Posjet 
Olympia Sports Bar – Academielaan 5
 zon  13:00-17:00;  
talkshow 14:00 
Posjet was in de jaren ‘70 hét poppodium van 
Tilburg. Met legendarische concerten van o.a. 
The Sex Pistols, Fischer Z en Madness. Ook de 
band Age trad daar op en de leden vieren een 
muzikale reünie. In een gezellige kroegsfeer, met 
ooggetuigen en een talkshow. 
Posjet was in the seventies the music venue in 
Tilburg. With legendary gigs of The Sex Pistols, 
Fischer Z, Madness and many more. The mem-
bers of Age, a band that also performed there, 
will celebrate a musical reunion. In a cosy pub 
atmosphere with eyewitnesses and a talk show.
Muziek: Age. Talkshow host: Lonne Gosling. Met 
o.a. Tom America, Zjef Naaijkens, Hans Rube, 
Frans de Laat

 

koorzang, Muziek
5. Creator of Angels/Angelov Tvorche
Maranathakerk – Prof. Cobbenhagenlaan 19
 zon  13:30, 14:30, 15:30
In een serene entourage bent u getuige van 
een koorcompositie, geïnspireerd op een gedicht 
van de Russische schrijfster Bella Akhmadulina, 
en op haar humane inzet voor de Russische 
dissident Joseph Brodsky, die daardoor straf-
vermindering kreeg.  
In an atmosphere of serenity you will witnes 
a choral composition, inspired by a poem by 
the Russian writer Bella Akhmadulina, and her 
humane commitment for the Russian dissident 
Joseph Brodsky, who, as a result, received a 
reduced sentence. 
Compositie: Alfred Momotenko-Levitsky. 
 Dirigent/spreker: Louis Buskens. Koor en 
 saxofoons: Kamerkoor en Saxofoonklas Fontys 
Conservatorium. Hoofdvakdocent saxofoon: 
Andreas van Zoelen

open huis, tentoonstelling, filM
6. Heerkens van Bavel Bouw
Heerkens van Bavel –  
Prof. Cobbenhagenlaan 95
 zon  13:00-17:00
Dit echte Tilburgse bouwbedrijf geeft met film 
een inkijkje in zijn verleden, dat meer dan 120 
jaar teruggaat. Een expositie voert u langs aan-
sprekende bouwprojecten en innovaties door de 
jaren heen; in het land, Tilburg en De Reit. Het 
laat zien dat je geen 120 wordt als je niet met de 
toekomst meegaat. 
This authentic Tilburg-based construction com-
pany present a film to let us peek into it’s past, 
which goes back more than 120 years. An exhi-
bition will gide you along appealing construc-
tion projects and innovations over the years; in 
the Netherlands, Tilburg and De Reit. It shows 
that you won’t live to be 120 if you don’t move 
with the times.

ontMoeting, expositie
7. Huis van de jaren ‘60 
Abdij van Lilbosstraat 20
 zat  13:00-17:00
Dit is de laatste mogelijkheid om het huis te 
bezoeken dat volledig is ingericht alsof u de 
sixties binnenstapt. De meubels, keuken, tv, 
accessoires, kunst aan de muur; alles ademt de 
tijd van toen. Om herinneringen op te halen of 
te ervaren hoe men destijds woonde. 
This is the last opportunity to visit the house 
that is fully furnished as if you just stepped 
into the 1960s. The furniture, kitchen, tv, art; 
everything breathes the time of yesteryear. 
To reminisce or experience how people lived 
at that time. 
Gastvrouw: Karin van Leengoed 

 

theater
8. Eindeloos 
Prof. De Moorplein
 zat   zon  14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Het Interpolisgebouw en het schaaktoernooi 
verdwenen, twee hoofdrolspeelsters bleven. 
Deze stukken kijken terug naar een bewogen 
tijd. Verlaten, vergeten, maar nog altijd strijd-
baar. Over koninginnen, Kasparov,  aangeraakt 
en geschaakt worden. 
The Interpolis building and the chess 
 tournament are gone, two main characters 
stayed. These pieces look back to an eventful 
time. Desolate, forgotten but still combative. 
About queens, Kasparov, to be touched and 
to be chessed. 
Tekst: Berry van Oudheusden. Regie: Daphne 
de Winter. Spel: Joyce van der Horst,  Marianne 
Slabbekoorn

Programma



presentaties, toernooi, onthulling
9. Over schaken 
De Reitse Plint– Prof. Verbernelaan 37a
 zon  Presentaties 14:30; onthulling 
 schaaktafels 15:45 (Prof. De Moorplein)
Nabij deze plek stond het gebouw van  Interpolis, 
dat van 1977 tot 1994 een beroemd schaaktoer-
nooi organiseerde. Grootmeester Jan Timman 
vertelt over zijn toernooiherinneringen. Stads-
hoogleraar Ton Wilthagen vertelt over het leven 
in De Reit van de wereldkampioen schaken en 
hoogleraar informatica, Max Euwe. Voorafgaand 
is er een besloten schaaktoernooi en achteraf 
worden twee stenen schaak tafels onthuld. 
Near this spot stood the building of Interpolis, 
that organized a famous chess tournament from 
1977 untill 1994. Grandmaster Jan  Timman will 
share his memories of the tournament. City pro-
fessor Tilburg Ton Wilthagen tells of the time that 
world champion chess and professor in com-
puter science Max Euwe spent in De Reit. Prior 
there’s a private chess tournament and after-
wards two stone chess tables will be revealed. 
Organisatie: De Stukkenjagers, De Drie Torens

 
 
expositie
9. Historie De Reit 
De Reitse Plint– Prof. Verbernelaan 37a
 zat   zon  12:30-17:30
Bezoek de expositie over de historische ontwik-
keling van De Reit. Hoe en wanneer is de wijk 
ontstaan en welke architecten waren hiervoor 
verantwoordelijk? Tevens worden ontwikkelin-
gen voor de toekomst gepresenteerd. 
Come and visit the exhibition about the histori-
cal development of De Reit. How and when this 
neighbourhood arised and which architects were 
responsible for this? Ther’s wi llalso be a presen-
tation of plans for the future. 
Idee en vormgeving: Ad Roefs

 

Muziek, dans
10. Rock the building 
Academia building –  
Prof. Cobbenhagenlaan 205
 zon  13:45, 15:00, 16:15 
Twee leden van de band Within Temptation, 
Ruud Jolie en Mike Coolen, maakten een compo-
sitie, geïnspireerd op de ‘brutale’ seventies- 
architectuur van het gebouw. Zang en dans 
verbeelden de kunst en ruimte die hier tot 
leven kwamen. 
Two members of the band Within Temptation, 
Ruud Jolie and Mike Coolen, have created a 
composition, inspired on the ‘brutal’ 1970’-
style architecture of the building. Vocals and 
dance illustrate the art and space that came 
to life here. 
Band: Mike Coolen, Ruud Jolie, Riccardo Subasi, 
Sven Lijssen, Micky Huijsmans, Radina Dimcheva. 
Choreografie: Konstantina Strantzali. Dans: TSDV 
Dance Nation. Songteksten: Berry van Oudheus-
den. Regie: Jos Heijs

Muziek
11. The Four Seasons 
Simon building – Prof. Cobbenhagenlaan 225 
(zijde Prof. Verbernelaan)
 zat   zon  13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Bij dit vroegere kantoor van het Ministerie van 
Landbouw staat een kunstwerk dat de relatie 
tussen mens en natuur verbeeldt. Dit was de 
inspiratie voor het tuba-ensemble Euphonos 
Quartet, dat het jaarlijkse ritueel van vier sei-
zoenen ten gehore brengt. 
Outside this former office of the Ministery of 
Agriculture stands a sculpture that illustrates the 
connection between man and nature. This was 
the inspiration for the tuba ensemble  Euphonos 
Quartet, that performs the annual ritual of 
four seasons.

koorzang
12. Epische klanken 
Esplanadegebouw – Warandelaan 2
 zon  14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Studentenkoor EPIC vertolkt popmuziek van 
de laatste decennia, in de intieme entourage 
van theaterzaal The Black Box. In het reper-
toire maakt EPIC ruimte voor liedjes die aan de 
vroege jaren van de universiteit herinneren. 
Student choir EPIC interprets pop music from 
the last decades, in the intimate setting of 
t heater The Black Box. In its repertoire EPIC 
makes room voor songs that recall the early 
years of the university.

Muziek
12. Klassiek 
Esplanadegebouw – Warandelaan 2 
 zat   zon  14:30, 15:30, 16:30
Het Black Box Theater is ook de thuishaven voor 
Music Club Fortissimo, dat is samengesteld uit 
studenten. Dit gezelschap vertolkt klassiekers, 
waaronder enkele uit de jaren ‘60, de begintijd 
van de universiteit op deze locatie. 
The Black Box Theatre is also the ‘home port’ 
for Music Club Fortissimo, that is composed 
of  students. This company performs classics, 
including some from the 1960s, the early days 
of the university at this location.

poëzie
13. De dichter en zijn bank 
Vijver campus 
 zat   zon  13:45, 14:45, 15:45, 16:45
Schrijver, performer, muzikant, beeldend kun-
stenaar en voormalig stadsdichter Nick J. Swarth 
heeft een ‘social sofa’ bij de campusvijver. Hier 
leest hij voor uit eigen werk, met reflecties van 
zijn leven in De Reit. Eigentijdse woorden, zin-
nen en verhalen in een idyllische entourage. 
Author, performer, musician, visual artist and 
former town’s poet Nick J. Swarth has his ‘social 
sofa’ next to the campus pond. Here he will read 
from his own work, with reflections of his life 
in De Reit. Contemporary words, sentences and 
stories in an idyllic setting.

fotoshoot
14. In the picture
Vijver/grasveld campus
 zat   zon  13:00-17:00
Wilt u een blijvende herinnering aan uw bezoek 
aan dit evenement? Leden van AFV Kontrast 
vereeuwigen u tegen de monumentale achter-
grond van de groene campus. Het resultaat krijgt 
u thuisgestuurd.  
Do you want a lasting memory of this event? 
Members of AFV Kontrast immortalize you 
against the backdrop of the green campus. 
The result will be sent home. 

dans
15. Afternoon of Dance 
Cobbenhagen building – Warandelaan 2
 zat  13:00, 14:00, 15:00, 16:00
TSDV Dance Nation presenteert twee demote-
ams waarvan de leden een onderhoudende 
performance geven met een mix van verschil-
lende stijlen, zoals hiphop, dancehall, jazz en 
showdans. Kom erbij en vier de middag van de 
dans. In de stijlvolle entourage van architect 
Jos. Bedaux. 
TSDV Dance Nation presents two demo teams 
whose members present an entertaining per-
fomance with a mix of different styles, such as 
hiphop, dancehall, jazz en show dance. Join 
us and celebrate an afternoon of dance! In the 
stylish ambiance of architect Jos. Bedaux. 
Choreografie: Anna Shekiladze, Claudia Wilmans

theater
Echtpaar
Prof. Cobbenhagenlaan
 zat   zon  13:30-17:00
Een jong echtpaar is ‘bevroren’ in De Reit anno 
1960. Het tweetal flaneert langs de laan van 
het verleden, met de kinderwagen waarin hun 
‘creatie’ rust. Dan schreeuwt de toekomst! Een 
stijlvolle en komische ontmoeting. 
A young married couple is ‘frozen’ in De Reit in 
the 1960s. The pair strolls along the  avenue of 
the past, with the pram in which their  creation 
rests. Then the future cries! A stylish and 
comical encounter. 
Spel: Maaike van der Bruggen, Arno Hesselberth


