OPEN MONUMENTENDAG 2019

TILBURG – zondag 15 september

VINCENT VAN GOGHWANDELING KORVEL EN BINNENSTAD
(met gids)
Stadsgidserij Tilburg organiseert twee Vincent van Goghwandelingen van een uur (ca. 3 km) om 12.00 en om 14.00

Zaterdag 14 september Berkel-Enschot
Zondag 15 september Tilburg

In deze folder vindt u historische informatie, de openingstijden en de activiteiten per monument. De locaties staan op
de plattegrond.
Op donderdag 12 september staan in de Tilburgse Koerier
de meest actuele zaken en aanvullingen. Die informatie is
dan ook te vinden op de website:
www.tilburg.nl/openmonumentendag.
Op verschillende locaties is gratis een flyer beschikbaar
met een uitgebreide historische beschrijving van het
desbetreffende pand. Deze flyer is vervaardigd door
Stadsmuseum Tilburg.

uur. Verzamelpunt: Sint Annaplein 18-19.

10. LOCHAL
Burgemeester Brokxlaan 1000 (Gemeentelijk monument)
Onderdeel van de NS Werkplaats. Gebouwd als herstelwerkplaats voor stoomlocomotieven in 1932. In 2018 verbouwd tot
o.a. Bibliotheek Midden-Brabant.
Activiteiten in Bibliotheek LocHal (TijdLab): •Expositie stadsgezichten •Twee infopunten •Rondleidingen om 13.00, 14.00
en 15.00 uur •Presentatie website Monumenten van Heemkundekring Tilborch vanaf 12.30 uur •Monumentenspel
(studenten Fontys) en Monumentenfilmpjes (studenten Avans)
va. 12.30 uur.

12. DE NIEUWE KONINKLIJKE HARMONIE
Stationsstraat 26 (Gemeentelijk monument)
De sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie is in 1843 opgericht.
Het sociëteitsgebouw met concertzaal is in 1878 gebouwd.
Activiteiten: •Live muziek van Opstaporkest tussen
12.00-14.00 uur •Sax-O-13 tussen 14.00-17.00 uur •Expositie
muziekinstrumenten Kessels •Expositie NK Harmonie •Horeca.

14. SCHOUWBURG
Schouwburgring 42 (Rijksmonument)
Open van 11.00-15.30 uur
Schouwburg gebouwd in 1961 naar ontwerp van Bureau
G.H.M. Holt en B. Bijvoet, Haarlem. In 1993 gerenoveerd naar
ontwerp van Architecten Werkgroep Tilburg. Het oorspronkelijk
meubilair van o.a. Bijvoet, Martien Visser en Paul Kjaerholm is
nog steeds in gebruik. Het gebouw werd in 1995-1996 verbonden aan de Concertzaal (ontwerp Jo Coenen).
Activiteiten: •Rondleidingen vanaf artiesteningang Louis Bouwmeesterplein (verplicht reserveren via www.theaterstilburg.nl
vanaf 1 september).

Wij wensen u een verrassende, leerzame en vooral
plezierige dag.
MEER INFORMATIE
www.tilburg.nl/openmonumentendag
https://erfgoedtilburg.nl
Facebook en twitter gemeente Tilburg.
U kunt ook contact opnemen met Ronald Peeters
van de Werkgroep Open Monumentendag Tilburg
via telefoonnummer 06 53 13 54 57 of
per e-mail via ronald.peeters@ziggo.nl

Colofon
© Gemeente Tilburg • Tekst: Ronald Peeters / Werkgroep Open
Monumentendag Tilburg • Vormgeving: Gemeente Tilburg •
Fotografie: Jan van Oevelen • Oplage: 2000 • Augustus 2019

De wandelroute van Sint-Annaplein via Korvelseweg vice

11. THEATER DE BOEMEL
Burgemeester Brokxlaan 8-76
Open vanaf 12.00 uur. Theater de Boemel / Bleyemakerij ligt
in de Spoorzone en het was destijds onderdeel van NS Werkplaats.
Activiteiten (in festivaltuin): •Live muziek vanwege vijfjarig
bestaan •Theater •Animatie.

versa loopt langs 10 historische panden. Een geïllustreerde
brochure is verkrijgbaar Sint-Annaplein 18-19, Korvelse kerk
15. KOSTHUIS VINCENT VAN GOGH
Sint-Annaplein 18-19 (Vincent van Gogh Monument)
Op deze locatie stond tot 1920 de woning van de familie
Hannik waar Vincent van Gogh van 1866-1868 in de kost was.
Hij studeerde toen aan de Rijks-HBS Koning Willem II
(nu Paleis-Raadhuis). Thans Vincent van Gogh Gallery.
Activiteiten: •Startpunt Van Goghwandeling.
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16. KORVELSE KERK
Korvelplein 182a (Rijksmonument)
Voormalige parochiekerk van Korvel, gebouwd in 1924, naar
ontwerp van architect Eduard Cuypers, in neo-romaanse/
expressionistische stijl. Buiten in de nissen staan drie beelden
(uit ca. 1856) afkomstig uit de voorgevel van de oude kerk die
van 1850-1924 midden op het Korvelplein stond.
Activiteiten: •Muziekoptredens singer-songwriters •Expositie
geschiedenis kerk.
WANDELING KORVELSEWEG (op eigen gelegenheid)

13. CINECITTA
Willem II-straat 29 (Rijksmonument)
Dit sociëteitsgebouw is in twee fases gebouwd voor de Koninklijke Liedertafel ‘Souvenir des Montagnards’. Architect Edouard
Fremau uit Brussel ontwierp in 1876 de concertzaal en in 1877
de voorkant van het sociëteitsgebouw. Al in 1916 was er een
bioscoop in gevestigd. In 2014 is het pand gerestaureerd.
Activiteiten: •Doorlopende vertoning over Tilburg uit 1955 in
Ruimte X •Horeca.

PLEKKEN

en LocHal (TijdLab).
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7. LANGEVELBOERDERIJ EN SPORTVELDEN VOETBALVERENIGING JONG BRABANT
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9. MANEGE DE KRAAN
De Kraan 39A, Berkel-Enschot
Deze manege is gebouwd in 1994 en uitgebreid in 2015. Ruiter
Sport Vereniging De Cavalieren werd opgericht in 1929. Ze
bestaat dit jaar 90 jaar en is daarmee de oudste vereniging van
Berkel-Enschot.
Activiteiten: •Dressuurwedstrijden van 10.00-12.30 uur
•Springwedstrijden van 14.00-16.00 uur •Manege geopend
•Parkeren op manegeterrein.

TILBURG
10
11
12
13
14
15
16

LocHal
Theater De Boemel
De Nieuwe Koninklijke Harmonie
Cinecitta
Schouwburg
Ringbaan Zuid
Kosthuis Vincent van Gogh
Korvelse Kerk
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5. BOERDERIJMUSEUM ‘ONDER D’N HOOIZOLDER’
’t Hoekske 6-6A, Berkel-Enschot
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2. CAFÉ ’T RAADHUIS
Raadhuisstraat 54, Berkel-Enschot
Architect Van Son uit Tilburg ontwierp dit pand als café met
bovenhuis en zaal in de jaren 1930-1931. Het pand is gelegen
naast het voormalige Raadhuis van architect C. Panis.
Activiteiten: •Videovoorstelling •Café-activiteiten •Horeca.
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BERKEL-ENSCHOT
1 Boerderij Denissen
2 Café ‘t Raadhuis
3 Voormalig stationskoffiehuis
4 Koningsoord
5 Boerderijmuseum ‘Onder d’n hooizolder’
6 Burgemeester Brenderstraat
7 Langgevelboerderij en sportvelden
Voetbalvereniging Jong Brabant
8 Volkstuincomplex De Kraan
9 Manege De Kraan
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4. KONINGSOORD
Trappistinnentuin 77, Berkel-Enschot (Rijksmonument)
Koningsoord is een voormalig klooster dat in 1937 in neogotische stijl is gebouwd door de trappistinnen. Zij kwamen oorspronkelijk uit het Belgische Chimay. De trappistinnen verlieten
deze abdij in 2009. Sinds 2017 is ‘Ons Koningsoord’ het nieuwe
multifunctionele ontmoetingscentrum van Berkel-Enschot.
Activiteiten: •Informatiemarkt verenigingen •Muziekmiddag
van 11.30-16.30 uur •Publieke inbreng en taxaties voor ‘Is het
Kunst of is het Kitsch?’ van 11.00-14.00 uur •Horeca.

6. BURGEMEESTER BRENDERSSTRAAT
Burgemeester Brendersstraat 2 en 5, Berkel-Enschot
(Gemeentelijk monument)
Deze straat is vernoemd naar Cornelis Brenders (1852-1934),
burgemeester van Berkel-Enschot van 1882 tot 1929. Burgemeester Brendersstraat 2 is het voormalig woonhuis met bedrijfsruimte van aannemersbedrijf Gebroeders Brekelmans uit
1911. Burgemeester Brendersstraat 5 is het voormalig raadhuis
uit 1876 van architect F. Goyaerts, met rechts de veldwachterswoning. Het pand was vanaf 1968 in gebruik als café-cafetaria
Giel van Beurden. Burgemeester Brendersstraat 3 is het voormalige woonhuis van de familie Brekelmans, gebouwd circa
1890. Nu is het eetcafé Vos en in de achterliggende zalen huist
dansschool Van Opstal.
Activiteiten: •Rondleiding door ‘burgemeester Brenders’ om
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur •Workshops dansstijlen bij
Van Opstal van 13.00-17.00 uur •Expositie en horeca bij Vos.

8. VOLKSTUINENCOMPLEX DE KRAAN
Heikantsebaan 1A, Berkel-Enschot
Volkstuinencomplex uit 2018 gelegen aan de Heikantsebaan
Bredasewvan Jong Brabant. Voorheen
in de buurt van het sportcomplex
eg
gelegen op terrein van Koningsoord.
Activiteiten: •Open dag •Rondleidingen.
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3. VOORMALIG STATIONSKOFFIEHUIS
Raadhuisstraat 1, Berkel-Enschot (Gemeentelijk monument)
Het huisje ligt aan de in 1881 geopende spoorlijn Tilburg-Den
Bosch. Het pand werd gebouwd in 1900 als keuterboerderijtje
met een aangebouwde geitenstal. Als nevenruimte deed het
gebouwtje dienst als stationskoffiehuis (stationsrestauratie).
Activiteiten: •Rondleidingen •Fototentoonstelling.
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BERKEL-ENSCHOT – zaterdag 14 september

1. BOERDERIJ DENISSEN
Generaal Eisenhowerweg 1, Berkel-Enschot (Gemeentelijk
monument)
Langgevelboerderij uit 1857. In 1972 verbouwd en gerestaureerd door architect Jos Bedaux en in 1973 werd Cultureel
Centrum Denissen hier geopend. Sinds 1997 in gebruik als
brasserie en partycentrum. De voormalige Vlaamse schuur (nr.
1A) behoorde oorspronkelijk bij de boerderij. In 1973 is deze
ingrijpend verbouwd en in gebruik genomen door de Openbare
Bibliotheek van Berkel-Enschot. Vanaf 1995 oefenruimte van
muziekvereniging Harmonie Concordia (opgericht 1934).
Activiteiten: •Informatiecentrum Open Monumentendag en
Heemkundekring •Rondleidingen door boerderij en Vlaamse
schuur •Fototentoonstellingen •Instrumenten proeverij vanaf
13.00 uur •Muziekhuis Harmonie Concordia vanaf 13.00 uur
•Jeu de boules wedstrijden •Horeca •Parkeren naast boerderij.
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De locaties zijn van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Enkele monumenten zijn op andere tijden open.
Deze informatie vindt u bij de omschrijving van het betreffende monument.

BERKEL-ENSCHOT – zaterdag 14september
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De Open Monumentendag 2019 heeft als landelijk thema
Plekken van plezier. Het thema gaat over de plekken waar
mensen voor hun plezier en mét plezier naartoe gingen en
gaan. Of dat nu het theater, een park, een sportclub of een
café is, het wemelt in ons land van de monumenten van
ontspanning, vermaak, plezier en vrije tijd. In Tilburg en
Berkel-Enschot zijn een aantal panden opengesteld waar u
met plezier naartoe kunt gaan. Er zijn rondleidingen, live
muziek, horeca, sport en spel en nog veel meer activiteiten.
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Zaterdag 14 september Berkel-Enschot
Zondag 15 september Tilburg

Berkelseweg 14, Berkel-Enschot
Langgevelboerderij uit 1865 van de familie Hamers-Mallens.
Rond 1977 is de hoeve verbouwd tot kantine en kleedkamers
van de voetbalclub Jong Brabant (opgericht in 1946).
Activiteiten: •Voetbalwedstrijden •Doeltrappen voor kinderen
•Expositie •Horeca in clublokaal.
evenstraa

Een voormalige boerderij uit 1870 met varkensstal en bakhuisje. In de oude varkensstal met hooitas bevindt zich het museum
‘Onder d’n Hooizolder’ van de familie Koenen. De verzameling
bestaat uit gereedschap en gebruiksvoorwerpen uit grootmoederstijd (1900-1950) en voorwerpen van de zusters trappistinnen van de voormalige abdij O.L. Vrouw van Koningsoord.
Activiteiten: •Rondleidingen •Muziek Elckerlyc van 13.00-15.00
uur •Tentoonstelling voorwerpen zusters trappistinnen.
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