
Rondje Zuid

Op zaterdag 10 en zondag 11 september openen meer dan vijftig monumentale panden de deuren en is 
het programma uitgebreider dan ooit. Naast de vertrouwde iconen van de stad, brengt het programma 
ook dit jaar weer nieuwe dingen. Dompel je een weekend lang onder in al het moois dat Breda te bieden 
heeft. Van het riool tot tapijtfabriek, kapel of rechtbank. Er is genoeg te doen voor jong en oud! Hieronder 
vertellen we je wat er allemaal te beleven is in het zuiden van Breda.

Duivelsbruglaan 1 | Ginneken | Zaterdag & zondag 13.30 - 16.30 uur

Reeptiend 50 | Mastbos | Zondag 11.00 - 17.00 uur

Bouvignelaan 5 | Mastbos | Zondag 11.00 - 17.00 uur

PROTESTANTSE LAURENTIUSKERK GINNEKEN 

LANDGOED NUWENHUYS

LANDGOED BOUVIGNE

Van de rumoerige gezelligheid van de Ginnekenmarkt stap je zo in de verstilde 
aandacht van de Protestantse Laurentiuskerk. Naast de kerk bevinden zich 
monumenten ter nagedachtenis aan de generaals Chassé en Seelig. Vrijwilligers 
leiden je rond. Bekijk ook de nieuwe beeldententoonstelling van Ludovicus van 
Eijnatte.

Boerderij Nuwenhuys is een plek waar mensen zich vrij voelen om helemaal zichzelf 
te zijn. Het Landgoed stelt zich ten doel interactie te bevorderen tussen mensen met 
en zonder beperking. Op het landgoed vinden activiteiten plaats in lijn met deze 
doelstelling. Je bent uitgenodigd voor bijzondere ontmoetingen!

Een sprookjesachtig kasteel, poortgebouw, koetshuis, kapel en de grafkapel van 
monseigneur Frencken. Dit alles is omgeven door drie bijzondere tuinen en een 
boomgaard. Volg een rondleiding in het kasteel, ontdek de prachtige tuinen en 
geniet van een optreden van Popmonument in de Kapel (Popmonument alleen op 
reservering).

Kijk op de website voor het actuele programma en informatie over reserveren www.omdbreda.nl

za 10 & zo 11 sept
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Kerkstraat 1 | Bavel | Zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur

Dorpstraat 90 | Ulvenhout | Zaterdag &  zondag  11.00 - 17.00 uur

Schoutenlaan 75 | Bavel | Zaterdag & zondag 11.00 - 16.30 uur

Pennendijk 1 | Ulvenhout | Zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur

KERKHOF BAVEL

KARKOOI - COMPLEX DE PEKHOEVE

KORENMOLEN DE HOOP

MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK

Op het oude kerkhof van Bavel stond tot 1888 de middeleeuwse Brigidakerk. 
Met stenen van de afgebroken kerk werden een kapel en muur opgetrokken 
(rijksmonument). Op de begraafplaats vind je 16e en 17e eeuwse zerken en familie-
graven van Bredase notabelen sinds 1842, waaronder dr. LFW van Cooth, aan wie Breda 
de ambachtsschool te danken heeft. Vrijwilligers geven u uitleg over de geschiedenis.

De vorig jaar gerestaureerde Karkooi (wagenschuur) maakt deel uit van het rijksmo-
numentale boerderijen complex, De Pekhoeve, in het centrum van Ulvenhout. De 
Karkooi en boerderij behoren tot de oudste gebouwen van het dorp Ulvenhout, dat 
zich rond deze gebouwen ontwikkelde. In het rechtergedeelte  ‘t Gerij is stichting Het 
Ruilboek gevestigd. Vrijwilligers vertellen over de restauratie.

Aan de rand van Bavel ligt de fiere korenmolen, een Rijksmonument uit 1865. Om de 
molen maalvaardig te houden heeft hij diverse restauraties ondergaan.  
De laatste grote restauratie was in 2019  toen er nieuwe wieken zijn aangebracht. De 
molen draait vanaf 2002 door de inzet van vrijwilligers. Er worden doorlopend rondlei-
dingen gegeven en voor de kinderen is er een speeltuintje.

Het Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck is gevestigd in een boerderij uit 1903. 
Tot de collectie behoren grote en kleine voorwerpen uit het dagelijks leven van de 
eerste helft van de 20e eeuw en archeologische vondsten uit de directe omgeving. Ga 
naar  de tentoonstelling ‘Naar de kermis’ met foto’s van toen en nu en bewonder de 
miniatuur kermis!

Het overgrote deel van onze monumenten is vrij toegankelijk. Echter een aantal zijn i.v.m. de kwetsbaarheid van het inte-
rieur en/ of de veiligheid alleen toegankelijk op reservering. Kijk op de website voor het actuele programma en informatie 

over reserveren.
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