
Zondag 27 september 2015     11.00-16.00 uur

Fietstocht langs 14 bijzondere locaties aan de Bredaseweg

Open dag
Bredaseweg 

Met dank aan: Het Dorstige Hert, Boekenschop, Dochters 

van O.L. Vrouw van het Heilig Hart, Van Lanschot 

Bankiers, Ellen en Hans de Goeij, Ton Zwart MSC, Christien 

Smeulders, Toine Naber, Godewijn van den Bouwhuijsen 

(Staatsbosbeheer), Cees van Raak, Liberaal Joodse 

Gemeente Brabant, Ad en Rini Somers, Jan en Mimi Haker-

Smits. 

Op 27 sept. is het boek 'Bredaseweg: met drie gezichten' 

verkrijgbaar bij (1) Gianotten, (6) Het Dorstige Hert en in 

(14) Het Groene Kwadrant. Prijs: 10 euro. Contante betaling.
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1. GIANOTTEN PRINTED MEDIA (NR.61)

Gianotten is sinds 1922 gevestigd aan de 
Bredaseweg en ontwikkelde zich daar tot de 
meest toonaangevende drukkerij van Tilburg. 
Medewerkers leidden u door het bedrijf en 
vertellen over het drukwerkprocédé, van blanco 
blad naar veelkleurig eindproduct. Tevens een 
ontdekkingstocht door de tijd, van ambachtelijke 
boekdrukkunst tot eigentijds vakmanschap met 
hightech apparatuur
*rondleidingen: doorlopend van 11.00 tot 16.00

2. MISSIEHUIS ROOI HARTEN (NR.204)

De Missionaires du Sacre Coeur betrokken in 1890 
een klooster aan de Bredaseweg. Van hieruit waren 
de ‘Rooi harten’ actief met de missie over de hele 
wereld. In 2009 vertrokken de laatste paters waarna 
het complex andere bestemmingen kreeg. Pater 
Ton Zwart MSC is uw gids door het leven in het 
missiehuis, met speciale aandacht voor bijzondere 
plekken in en rondom het gebouw. 
*rondleidingen: 12.00-13.00-14.00-15.00

*verzamelen bij hoofdentree 

3. BOEKENSCHOP (NR.256)

Tot 2010 zat op Bredaseweg 256 reformwinkel De 
Paardebloem. Sinds enkele jaren is hier een ‘ideële’ 
boekenwinkel gevestigd. De verkoopopbrengst 
gaat naar goede doelen. Het Boekenschop heeft 
een groot assortiment 2e-hands boeken in alle 
rubrieken. Speciaal voor deze dag is de winkel open 
en wordt een verrassende activiteit georganiseerd.
*opening: 11.00 tot 16.00

4. KLOOSTER NOTRE DAME (ST. OLOFLAAN 1)

De Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart 
lieten in 1914 aan de Bredaseweg een klooster 
bouwen en een eeuw later wonen ze er nog. Van 
hieruit verrichtten de zusters o.a. onderwijs en 
bejaardenzorg. Na diverse uitbreidingen is Notre 
Dame nu een modern woon- en zorgcomplex. U 
wordt rondgeleid en er is een beeldpresentatie over 
ruim 100 jaar historie.
*rondleidingen: 12.15-12.45-13.15-13.45-14.15-14.45-15.15

*beeldpresentatie: doorlopend van 12.00 tot 16.00

*entree Sint Oloflaan 1

5. VILLA MARIËNHOF (NR.387)

Dit rijksmonument werd in 1918 voltooid voor 
fabrikant Jos. Janssen (De Regenboog) en zijn vrouw 
Maria Verhulst. Het ontwerp was van J.W. Hanrath. 
De tuin werd aangelegd door landschapsarchitect 
Leonard Springer. In het theehuis aan de straatzijde 
wordt door De Kwekerij Theaterproducties een 
betoverend hoorspel uitgevoerd waarin verleden, 
romantiek en dromen doorklinken.
*voorstellingen: 11.00-11.30-12.00-12.30-13.00-13.30-14.00-

14.30-15.00-15.30

6. HET DORSTIGE HERT (NR.397)

Dit pand stamt waarschijnlijk uit 1847, is het oudste 
gebouw aan de Bredaseweg en heeft zeker sinds 
1923 een horecafunctie. Er zijn diverse verhalen 
waarin de naam van Het Dorstige Hert worden 
verklaard, maar er is één legende die dé waarheid 
aan het licht brengt. Rasverteller Frank van Pamelen 
doet deze duistere en mysterieuze geschiedenis 
vandaag uit de doeken. Luister en huiver!
*voorstellingen: 11.30-12.30-13.30-14.30-15.30

7. JOODSE BEGRAAFPLAATS

Menigeen weet niet dat sinds 1855 aan de 
Bredaseweg (hoek Delmerweg) een joodse 
begraafplaats gelegen is. Auteur Cees van Raak 
leidt u rond over deze tamelijk onbekende en 
onopvallende dodenakker. Hij vertelt over de 
geschiedenis van de plek, over joodse (begrafenis)
riten, over markante overledenen en de symboliek 
op de grafstenen. 
*rondleidingen: 11.00-13.00-15.00

*belangrijk: mannelijke bezoekers moeten het hoofd 

bedekken met een keppeltje, pet o.i.d. 

8. AUBERGE DU BONHEUR (NR.441)

Wijnkoper Emile Verbunt liet hier in 1941 een villa 
bouwen, een ontwerp van architect Philip Anne 
Warners. De villa is sinds 1986 het onderkomen 
van Auberge du Bonheur. De Kwekerij brengt hier 
muziektheater waarin een butler o.a. verrassende 
ontboezemingen doet over zijn heimelijke en 
onbeantwoorde liefde voor de vrouw des huizes. 
*voorstellingen: 11.00-12.00-13.00-14.00-15.00-16.00

*bereikbaar via Warandelaan

9. VILLA VREDE EN VRIJHEID (NR.443)

In 1941 liet wijnhandelaar Eduard Verbunt een 
villa bouwen, eveneens getekend door Warners. 
Het ‘paleisje’ met fraaie tuin is nu het onderkomen 
van Van Lanschot Bankiers. Vandaag is dit het 
jachtterrein van een succesvol zakentype die 
verstrikt raakt in een euforisch pleidooi over vrede 
en vrijheid en de macht van het geld! Uitvoering: De 
Kwekerij.
*voorstellingen: 11.00-11.45-12.30-13.15-14.00-14.45-15.30

*bereikbaar via bospad achter de Auberge

10. PRINSENHOEF (NR.496)

Ellen en Hans de Goeij bewonen sinds 2004 een 
boerderij die in 1927 tot woningen werd verbouwd. 
Daarachter ligt een uitgestrekte tuin met o.a. stallen 
en bomenlanen. De bewoners vertellen graag meer 
over hun ‘domein’. Ook treedt het dameskoor Klein 
koortje op, met een repertoire variërend van The 
Beatles tot het Ave Verum en bossa nova.
*ontvangst: doorlopend 11.00 tot 16.00

*optredens: 13.30-14.30-15.30

11. LANDGOED PINETA (NR.510)

Dit vroegere jachtgebied van Willem II werd in 
1909 gekocht door Dr. Karel Deelen. Hij liet op 
Dennenoord een villa en boswachtershuis bouwen. 
Tuinarchitect Maréchal ontwierp de ‘groene’ 
inrichting van het landgoed. Sinds 1983 eigendom 
van het echtpaar Haker, dat het de huidige naam 
gaf. Het 10 hectare grote landgoed heeft de NSW-
status en is te koop!
*rondleidingen: 12.00-13.30-15.00

12. DANIËL DE BROUWERPARK (NR.570)

In 1937 betrokken de broeders Penintenten een 
klooster, van 1945 tot 1953 bekend als tbc-kliniek 
De Klokkenberg. Daarna startten de broeders het 
‘zwakzinnigeninstituut’ Huize Piusoord. In de loop 
der tijd ontstond een dorp op zich voor mensen 
met een verstandelijke beperking, sinds 1997 
onder auspiciën van Amarant. Christien Smeulders 
openbaart deze verrassende omgeving.
*rondleidingen: 11.00-12.45-14.15-15.30

*verzamelen bij kiosk achterzijde hoofdgebouw

13. LANDGOED DONGEWIJK (NR.600)

Dongewijk ontstond in 1835 rondom een 
textielververij. In 1847 werd het landgoed eigendom 
van Willem II en vanaf 1871 van particulieren. Het 
jachthuis en de paardenstal (rijksmonumenten) 
werden in 1880 gebouwd. De heren Somers heten u 
welkom! De Kwekerij verzorgt een dansproductie, 
als een ‘reclame’ voor familiegeluk, harmonie, zon, 
idylle, geluk en vrolijkheid. 
*voorstellingen: 11.00-12.00-13.00-14.00-15.00-16.00

14. HET GROENE KWADRANT

In het landelijke gebied aan de uiterste 
zuidwestzijde van de Bredaseweg vindt een 
verrassende  familiedag plaats. Middels een 
fietsroute en activiteiten kunt u kennismaken met 
diverse bedrijven, waaronder een struisvogelfarm, 
hertenfarm, Lifestyle Centre BM Body Moves en 
hondenkennel. Er zijn o.a. leuke kinderattracties en 
een Groene Markt. U kunt tevens een fantastische 
prijs winnen!
*programma: 11.00 tot 16.00

*startpunt: Van de Staak Struisvogelfarm (Bleukweg 6).

 Hier is alle informatie verkrijgbaar

*eindpunt: Lifestyle Centre BM Body Moves (Nieuwelijn 3)

*ter plaatse zijn fietsen en steps gratis beschikbaar

•   Het totale programma is gratis bij te wonen

•   De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, 

ongevallen en andere calamiteiten

•   Fietsen daar waar mogelijk binnen de omheining 

parkeren

•  Langs de Bredaseweg rijdt een mobiele EHBO-post  

•  In Het Groene Kwadrant is een vaste EHBO-post

•  www.stichtingstraat.nl
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