
Excursie  
naar LocHal en 
Tilburgse Musea 

DI. 18 FEBRUARI 
TILBURG

UITNODIGING

UITNODIGING 18 FEBRUARI 

De LocHal in Tilburg is onder andere bekroond met de publieksprijs Beste 
Gebouw van het Jaar 2019 en is op het World Architecture Festival onlangs 
gekozen tot the World Completed Building of the Year 2019 in de categorie 
Culture. Waar generaties Tilburgers sinds 1932 sleutelden aan locomotieven is 
door architecten en aannemers aan de noordzijde van het station een modern 
iconisch monument neergezet. Zij bouwden de staalconstructie opnieuw op 
en behielden veel monumentale elementen. 

Dankzij de enorme textiele wanden zijn de 
ruimtes in de LocHal flexibel te gebruiken. Deze 
gordijnwanden zijn ontwikkeld in het TextielLab 
van het TextielMuseum. Zo komen twee belangrijke 
hoofdstukken uit de Tilburgse geschiedenis samen: 
de voormalige NS-werkplaats en de textielindustrie. 
Je kijkt je ogen uit in het gebouw. Hier ontmoeten 
uitersten elkaar. Van skater tot stropdas, iedereen 
is welkom. In de LocHal vind je de Bibliotheek, 
Kunstloc Brabant, Brabant C en Seats2meet Tilburg. 
Zij vinden elkaar op het snijvlak van kennis, cultuur 
en ondernemen. De LocHal wordt wel het Centre 
Pompidou van Tilburg genoemd.  
Het Tilburgs TextielMuseum heeft een zeer 
afwisselend aanbod op het gebied van design, 
kunst en mode. Naast de vaste collectie (de 

Wollendekenfabriek) is te zien: de internationaal 
georiënteerde Haute Couture tentoonstelling The 
Art of Lace, Haute Couture van Chanel tot Iris van 
Herpen en een kleine tentoonstelling Black en White, 
Symboliek in Kunst en Design.
De Pont wordt tot de mooiste musea van Nederland 
gerekend met de indrukwekkende Sky Mirror van 
Anish Kapoor bij de entree. In de karakteristieke 
ruimten van de voormalige wolfabriek 
worden werken tentoongesteld van inmiddels 
wereldberoemde kunstenaars zoals  Gerhard 
Richter, Marlene Dumas en Bill Viola. Daarnaast is 
te zien de tentoonstelling Toxic Pillows van Monster 
Chetwynd en fotografie uit de collectie van Huis 
Marseille. 



Kosten
€  54,50 p.p. 

Inclusief: busreis, koffie tijdens heenreis, rondleiding in 
de LocHal, uitgebreide lunch, drankje op terugreis, fooi 
voor de bestuurder

Exclusief entree museum:  
TextielMuseum € 12,50 – De Pont € 12,50 – vrije toegang 
voor museumkaarthouders

Programma
08:00 uur Vertrek uit Enschede, parkeerterrein Van der 

Valk Hotel, Zuiderval 140, Enschede

08:30 uur Vertrek uit Markelo, carpoolplaats tegenover 
restaurant “De Poppe”

10:30 uur Verwachte aankomst bij de LocHal in Tilburg en 
aansluitend rondleiding 

13:00 uur Lunch in restaurant ‘De Wagon’, een van de 
meest bijzondere restaurants in Tilburg.  
Het bevindt zich op zeer korte loopafstand in de 
Polygonale Monumentale Loods van het  
NS-station

14:00 uur Vertrek met bus vanaf de LocHal naar het 
TextielMuseum. Wilt u naar Museum De Pont? 
Dit is op 250 meter lopen van het TextielMuseum

16:00 uur Vertrek vanaf de afgesproken plaats naar 
Twente

18:00 uur Verwachte aankomst Markelo

18:30 uur Verwachte aankomst Enschede

Opgave
Opgave d.m.v. onderstaand strookje vóór 28 januari 2020 te sturen aan:

Bureau Maatwerk  Tel: 06 – 2302 5122 
Lossersestraat 275  e-mail: m.zwaferink@bureau-maatwerk.nl 
7525 PE Enschede

Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra u het bericht van deelname heeft ontvangen (uiterlijk 
4 februari 2020), wordt u verzocht het door u verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op: NL46 
INGB 0006 5584 29 t.n.v. Stichting Roombeek Musea Fonds te Enschede o.v.v. Excursie LocHal Tilburg

Vanaf 4 feburari 2020 is uw reservering bindend! Mocht U na uw aanmelding geen bericht ontvangen: raadpleeg 
de e-mails in uw spam box of neem contact op met Bureau Maatwerk.

Opgave excursiestrook

De heer * / mevrouw *

Adres

Postcode     Plaats

Telefoon (thuis)      Telefoon (mobiel)

E-mail

Geeft zich alleen *    /    met reisgenoot * op voor excursie:     op (datum):

Opstapplaats*      Museumkaarthouder *    /   Rembrandtkaart*

Naam reisgenoot * (indien van toepassing):

Zal bij bericht van deelname het verschuldigde bedrag uiterlijk 2 dagen voor de excursiedatum overmaken:

Handtekening:

N.B: Deelname aan onze excursies is uitsluitend voorbehouden aan Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe! 
(lidmaatschapsformulieren bij de balie in het museum of op www.rijksmuseumtwenthe.nl). Bij onvoldoende belangstelling behoudt 
de commissie zich het recht voor de excursie te annuleren. De bussen zijn beperkt toegankelijk voor mensen met een rolstoel.




