
 

Trichterbosch, mei 2022 

 

Geachte bezoeker van ‘Strijd om de Kathedraal’, 

Binnenkort is het zover: Wij verwelkomen u heel graag in ‘Trichterbosch’ waar u kunt meeleven met 

Thies, Mette, broeder Wees, bouwmeester Sybrandt en de vele andere kleurrijke inwoners van dit 

bijzondere middeleeuwse stadje. 

 

De afgelopen maanden is er door een enorme groep enthousiaste en getalenteerde ‘Strijders’ 

keihard gewerkt om u een onvergetelijke voorstelling te bezorgen met ‘Strijd om de Kathedraal’!  

De repetities worden afgerond, het (immense) decor staat, het spelersdorp is gebouwd en alle 

faciliteiten voor uw bezoek zijn gerealiseerd! 

‘Strijd om de Kathedraal’ wordt gespeeld op het terrein van ‘Op Den Hoek’ in De Mortel (gemeente 

Gemert-Bakel). Dit is gelegen aan Den Hoek (voorbij huisnummer 31), een doodlopende zijstraat 

van de Rooije Hoefsedijk. De route naar dit prachtige terrein wordt uiteraard duidelijk aangegeven.  

Wij hopen dat zoveel mogelijk toeschouwers op de fiets naar de voorstelling komen.  

Komt u met de auto? Matig uw snelheid dan zoveel mogelijk op de Rooije Hoefsedijk en op Den 

Hoek? 

Parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig. Als u de aanwijzingen van onze parkeerbeheerders 

opvolgt dan kunt u uw auto (gratis) plaatsen op het grasveld in de nabijheid van de speellocatie. Van 

daaruit maakt u een wandeling via de hypermoderne melkveehouderij van Willem en Liza naar het 

daadwerkelijke terrein. Voor mensen in een rolstoel of met een rollator is ter plekke een aparte ‘kiss 

& ride’-route aangegeven. 

Aangekomen op het terrein bent u welkom in onze horecatent. Aan de ingang daarvan zal uw 

toegangsbewijs gescand worden. Dat bewijs neemt u in geprinte vorm mee of u toont het vanaf uw 

telefoon. Houdt uw kaart(en) bij de hand zodat er een vlotte doorstroming is. 

Na de kaartcontrole ontvangt u per kaart een consumptiemunt en per boeking een schitterend 

souvenirboek. Voor aanvang van de voorstelling kunt u in de tent al genieten van koffie / thee of een 

andere consumptie. 

 

Op het terrein is duidelijk aangegeven welke delen bestemd zijn voor u en welke delen alleen 

toegankelijk zijn voor cast en crew. Gelieve ook de aanwezige dieren (onze bijzonderste spelers!) 

met rust te laten. 

 

Rond 20.10uur openen wij de tribunes. Uw plaatsen zijn bekend en onze stagemanagers wijzen u 

graag aan waar deze precies zijn. Aanvang voorstelling zal zijn om 20.30uur. Er is een pauze en het 

einde van ‘De Strijd’ is tussen 22.45 en 23.00uur. Daarna is er voldoende gelegenheid om nog iets te 

blijven drinken tegen inwisseling van consumptiemunten die in de horecatent verkocht worden. 

 

 



Tijdens de voorstelling heeft u uw telefoon uiteraard uit- of in de vliegtuigstand staan i.v.m. storing 

op onze zenders. Het maken van foto / video-opnamen is ten strengste verboden, evenals het 

gebruik van paraplu’s op de tribunes. Indien er onverhoopt regen valt dan gaat de voorstelling 

gewoon door. Er zijn eventueel poncho’s te koop maar u kunt zich, als u de weersverwachtingen 

volgt, ook al thuis voorbereiden. Kaarten ruilen of restitutie vanwege neerslag is niet mogelijk. 

Als er sprake is van storm en/of onweer dan kan het zijn dat wij de voorstelling al vóór aanvang 

moeten annuleren. Als dat het geval is dan informeren we u daar zo snel mogelijk over via mail, de 

website (www.strijdomdekathedraal.nl), sociale media en regionale/lokale media. U kunt uw 

kaarten dan omruilen voor een andere voorstelling of uw geld terugvragen. 

Indien zich tijdens de voorstelling onverwachte weersomstandigheden ontwikkelen dan kunnen we 

de uitvoering tijdelijk stilleggen, er is dan schuilgelegenheid in horeca-tent.  

Als de voorstelling helemaal afgebroken moet worden dan kunnen we u helaas geen mogelijkheid 

voor een inhaalvoorstelling of restitutie bieden. Ook wij zijn aan de weergoden overgeleverd. 

We geven onze voorstellingen op een prachtige locatie met veel respect voor de natuur en de 

omgeving. Wij rekenen erop dat u daaraan meewerkt en afval deponeert in de aanwezige 

afvalbakken, alleen rookt op de aangegeven plekken en onze aanwijzingen ter plekke opvolgt. 

Mede dankzij uw komst en medewerking rekenen wij op een geweldige reeks uitvoeringen van 

‘Strijd om de Kathedraal’!  

Aan de cast, crew en ons zal het zeker niet liggen. Daarom wensen wij u alvast: 

Een heel mooie theaterbelevenis! 

 

Stichting De Theatermakers 

Alle informatie op: www.strijdomdekathedraal.nl 

 

 


