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MONUMENTEN & KLOOSTERFIETSROUTES
TILBURG, BERKEL-ENSCHOT, UDENHOUT EN BIEZENMORTEL

OPEN MONUMENTENDAG 2021
ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 SEPTEMBEROVERZICHT OPEN MONUMENTENDAG 2021

MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT

Zaterdag 11 september Zondag 12 september

Tilburg Peerke Donders Paviljoen
Open 11.00 - 17.00 uur
Rondleidingen: 
13.00 en 15.00 uur

TextielMuseum
Open 12.00 - 17.00 uur

LocHal
Open 12.00 - 17.00 uur

Kloosters Zusters van Liefde
Niet open, buitenexpositie

Sint Jozefkerk
Open 12.30 - 18.00 uur

Berkel-Enschot Koningsoord
Open 11.00 - 17.00 uur
Buitenrondleidingen: 
12.00 en 15.00 uur
Lezing: 
14.00 uur
Uitleg kerkhofkapel: 
11.00 uur
Bezoek kerkhofkapel/kerkhof: 
12.00 en 17.00 uur

Udenhout Erfgoedcentrum ’t Schoor
Open 10.00 - 17.00 uur

Kasteel de Strijdhoef 
Niet open
Lezing: 
11.00, 12.30 en 14.00 uur 
(aanmelden vooraf)

Biezenmortel Landpark Assisië
niet open
Lokaal 12: 
Open 11.00 - 17.00 uur

Landpark Assisië
niet open
Lokaal 12: 
Open 11.00 - 17.00 uur
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De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Mijn monument is jouw monument’. 

Dit thema draagt gastvrijheid en toegankelijkheid uit. De monumenten openen dit jaar 

(helaas) soms letterlijk en vaker figuurlijk de deuren. Maar dit jaar is er nog een bijzonder 

thema dat volop de aandacht krijgt. 2021 is uitgeroepen tot het Jaar van het Brabants 

Kloosterleven. Dat wordt o.a. gevierd met allerlei feestelijke activiteiten, boeken, exposities, 

een wandelpad langs vijftig kloosterplekken en speciaal kloosterbier. Meer informatie op 

de site Brabantskloosterleven.nl.

In Tilburg hebben wij dit jaar speciaal twee kloosterfietsroutes ontwikkeld langs 49 (voormalige) 

kloosters in Tilburg - Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Deze routes zijn natuurlijk ook op 

andere momenten te fietsen. Ze staan in een afzonderlijk uitgegeven boekje ‘Kloosterroute. Twee 

fietsroutes langs (voormalige) kloosters Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel’.

Studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten hebben op drie 

religieuze plekken in Tilburg, Berkel-Enschot en Biezenmortel speciaal 

ontworpen meubels geplaatst. Daarbij horen podcasts, die te 

beluisteren zijn via www.kloosterwaarden.nl. Tenslotte zijn er ook 

enkele andere monumenten opengesteld.

Het boekje Kloosterroute is tot en met 12 september gratis af te halen bij: 

VVV Tilburg, De Bibliotheek Midden-Brabant (TijdLab in de LocHal), Erfgoedcentrum ’t Schoor, 

TextielMuseum en Koningsoord. Voor openingstijden: raadpleeg hun websites.

 

In het kader van Covid-19 dienen alle bezoekers zich aan de op dat moment 

geldende richtlijnen van het RIVM te houden.

Let op:

De Open Monumentendag vindt in Udenhout plaats op zaterdag 11 september.

De Open Monumentendag vindt in Biezenmortel plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september.

De Open Monumentendag vindt in Tilburg en Berkel-Enschot plaats op zondag 12 september.

OPEN MONUMENTENDAG 2021
ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 SEPTEMBER

BEZOEK AAN MONUMENTEN & KLOOSTERFIETSROUTES
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1. DE KLEINE STRIJDHOEVE / ERFGOEDCENTRUM ’T SCHOOR UDENHOUT EN BIEZENMORTEL
Schoorstraat 2, Udenhout (rijksmonument)
Open van 10.00 - 17.00 uur (max. acht bezoekers gelijktijdig). 

Woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Vroeger heette het De Kleine Strijd-
hoeve. Het behoorde tot het Leengoed de Strijdhoeven. 
Activiteiten: Expositie Gezondheidszorg. Er zijn gelet op de coronavoorwaarden maximaal acht 
bezoekers gelijktijdig toegestaan. * Verkoop boek van Adrie van Vliet, ‘Unentse biografie 6 
Willem baron van Dopff’, € 10. Via ingang achterom.

2. KASTEEL DE STRIJDHOEF
Schoorstraat 14, Udenhout (rijksmonument)
Het kasteel is niet open, ook niet tijdens de lezingen.

Het kasteel, in 1761 gebouwd door Willem baron Willem van Dopff, is de locatie van de vroe-
gere Grote Strijdhoef. Bron Willem van Doff was van 1775 tot aan zijn dood in 1794 topadvi-
seur van stadhouder prins Willem V van Oranje. In deze periode heeft Willem van Dopff maar 
liefst 391 adviezen vastgelegd op papier. Willem baron van Dopff was in 1761 de bouwer van 
De Strijdhoef. Hier heeft hij vele adviezen geschreven en die brieven zijn bewaard gebleven in 
het archief van De Strijdhoef.
Activiteiten: Lezing over Willem baron van Dopff 11.00, 12.30 en 14.00 uur. Bij elke lezing zijn 
gelet op de coronavoorwaarden maximaal 25 personen toegestaan. Vandaar dat vooraf aan-
melden noodzakelijk is. Dat kan via mailadres heemcentrumudenhout@gmail.com 
De eerste 25 aanmeldingen per lezing kunnen deelnemen. 

2

TWEE FIETSROUTES LANGS (VOORMALIGE) KLOOSTERS 
TILBURG, BERKEL-ENSCHOT, UDENHOUT EN BIEZENMORTEL

KLOOSTERROUTE
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3. LANDPARK ASSISIË (Biezenmortel)
Hooghoutseweg 3, Biezenmortel (rijksmonument)
De gebouwen zijn niet open, behalve Lokaal 12 (van 11.00 - 17.00 uur)

Voor meer informatie over het gebouw, zie fietsroute, nr. 20.
Landpark Assisië, een plek waar u wordt rondgeleid door een prachtige omgeving met een 
bijzonder verhaal over hoe zorg en het katholieke geloof elkaar ontmoeten.
Activiteiten: Openstelling Lokaal 12 (koffie tegen betaling). * Er is een educatieve informatiegids 
met wandelroute (vanaf kapel) over het terrein verkrijgbaar met puzzel, samengesteld door 
Studenten van Fontys Hogescholen (geschiedenis), die ook rondleidingen verzorgen. * In de kring 
met 5 ‘bidstoelen’ aan de voet van de Franciscuskapel kunnen verhalen worden gedeeld: tussen 
bewoners onderling en tussen bewoners en bezoekers. De meubels zijn gemaakt door Studenten 
van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De stoelen verbeelden de saamhorigheid en gemeen-
schapszin in het Landpark. In de podcast zijn ook verhalen over het Landpark te horen.

4. PEERKE DONDERSPAVILJOEN (MUSEUM VOOR NAASTENLIEFDE)
Pater Dondersstraat 3
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Het Peerke Donderspaviljoen is op de 200e geboortedag van de zalige Peerke Donders (1809-
1887) op 27 oktober 2009 geopend. In het Pater Donderpark zijn te zien: het (in 1933 gerecon-
strueerde) geboortehuisje; de rijksmonumenten kapel (1923), monument (1933) en processie-
park met kruiswegstaties (1923).
Activiteiten: Wisseltentoonstelling ‘Van Pest tot Corona’, over de geschiedenis van de zorg. 
* Rondleidingen: 13.00 en 15.00 uur.

5. TEXTIELMUSEUM
Goirkestraat 96 (rijksmonument)
Open van 12.00 - 17.00 uur.

Het TextielMuseum is gevestigd in een van de belangrijkste voormalige textielfabrieken van 
Tilburg, gebouwd en gerund door Christiaan Mommers (1836-1900). De lage fabriek met houten 
sheddak (1876-1878) was een weverij, de hoge fabriek (1885) was een spinnerij. De combinatie 
van historische en moderne architectuur symboliseert het karakter van het museum: het ver-
bindt textielerfgoed met de moderne tijd en de toekomst van textiel.
Activiteiten: Thema: mijn museum/jouw museum. * Vrijwilligers en leerlingen van Basisschool 
De Stappen laten de bezoekers hun favoriete plekken in het museum zien tijdens korte rond-
leidingen. Kinderen worden tijdens de zomer uitgedaagd om hun eigen textielmuseum thuis te 
maken. We kiezen deze zondag het mooiste thuismuseum uit.

6. LOCHAL / DE BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
Burgemeester Brokxlaan 1000, Gebouw 60 (gemeentelijk monument)
Open van 12.00 - 17.00 uur.

Deze meer dan 18 meter hoge locomotievenhal van glas en staal is gebouwd in 1932-1933 ter 
vervanging van twee oude locstelplaatsen. In 2019 is de hal gerenoveerd en verbouwd en in 
gebruik genomen door De Bibliotheek Midden-Brabant, Seats2Meet en Kunstloc Brabant en het 
gebouw werd omgedoopt tot LocHal.
Activiteiten: Twee exposities in het TijdLab en op het Stadsbalkon over het Tilburgse voetbal in 
het algemeen en 125 jaar voetbalclub Willem II in het bijzonder.
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7. KLOOSTER ZUSTERS VAN LIEFDE
Oude Dijk 1-7 (rijksmonument)
Het klooster zelf is niet open.

Voor meer informatie over het gebouw, zie fietsroute, nr. 35.
Activiteiten: Aan de Kloosterstraat hangen banners over de onderwijshistorie van de zusters. 
* Bij de hoofdingang Oude Dijk 1 hangt een QR-code waarmee deelnemers op de website komen 
en kloosteronderdelen via hun smartphone kunnen bekijken. Ook hangt er een QR-code naar 
een 20 min. durende podcast waarin zr. Antonette (90 jaar, 70 jaar Zuster van Liefde) over haar 
roeping vertelt. * In Stadspark Oude Dijk (ingang via Nieuwstraat), ooit deel van de kloostertuin 
van de Congregatie van de Zusters van Liefde, staat een schommelstoel die gemaakt is door 
Studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De schommelstoel symboliseert de balans 
tussen samenwerking en individuele verantwoordelijkheid van de zusters. Tijdens het schomme-
len kunnen bezoekers een korte podcast beluisteren waarin zr. Anny, zr. Bernardie en zr. Mel aan 
het woord komen. 

8. SINT JOZEFKERK
Heuvelring 122 (rijksmonument)
Open van 12.30 - 18.00 uur.

De Sint Jozefkerk werd vanaf 1872 gebouwd naar een ontwerp van Hendrik van Tulder. De 
neogotische kruisbasiliek werd pas in 1888 voltooid met de twee 72 meter hoge torens en 
traveeën. In het interieur o.a. fraaie glas-in-loodramen, een hoogaltaar van Hendrik van der Geld 

(1881), een (Smits) orgel met circa 1500 pijpen (1893) en fresco-kruiswegstaties van Geo(rges) 
de Geetere (1909-1910). In 1955 en 1956 werd het gebedshuis uitgebreid met twee zijarmen 
(transepten), ontworpen door het bureau van Sjef  Donders. In de top van de voorgevel staat een 
beeld van Sint Jozef (1889) boven de hoofdentree een reliëf, waarin de vlucht naar Egypte van 
Jozef, Maria en Jezus wordt verbeeld (1890 door Piet van  Tielraden). Op het voorterrein staat 
het Heilig-Hartmonument (1921). 
Activiteiten: Doorlopend orgelconcerten en optreden van diverse koren en muziekgroepen * 
Expositie oude kazuifels en archiefstukken.

8. KONINGSOORD
Trappistinnentuin 76, Berkel-Enschot (rijksmonument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Voor meer informatie over het gebouw, zie fietsroute, nr. 49.
Activiteiten: * Informatiecentrum O.M.D. (Ingang bibliotheek). * Uitleg over Kerkhofkapel: 
11.00 tot 11.30 uur. Bezoek aan Kerkhofkapel/kerkhof: 12.00 tot 17.00 uur (bereikbaar vanaf 
Parkeerterrein Winkelcentrum). * Buitenrondleidingen om de abdijgebouwen: 12.00 tot 13.00 
uur en 15.00 tot 16.00 uur (vertrek vanaf Abdijpoort, Raadhuisstraat 26). * Fototentoonstelling : 
geschiedenis van Kerkhof en Kapel (in souterrain): 11.00 tot 17.00 uur (met uitleg). * Lezing met 
foto’s: over Kerkhof en Kerkhofkapel: 14.00 tot 15.00 uur (in Kapittelzaal). * Op het grasveld in 
de Trappistinnentuin staat een moderne ‘biechtstoel’: symbool voor ontmoeting en gesprek. Dit 
meubel is gemaakt door studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De podcast bege-
leidt de bezoekers van het nieuwe winkelcentrum naar de stoel en krukjes in de tuin.  

Samenstelling: Werkgroep Open Monumentendag Tilburg (redactie Ronald Peeters)
Foto’s: Josefina Eikenaar, Joost Op ‘t Hoog en Ronald Peeters
Uitgave en vormgeving: Gemeente Tilburg, augustus 2021


