
Ontdek alles wat Breda zo bijzonder maakt op erfgoed.breda.nl. 
Wil je op de hoogte blijven van het erfgoednieuws? Meld je aan via www.erfgoed.breda.nl  

voor de digitale nieuwsbrief die zes keer per jaar verschijnt.
Of volg ErfgoedBreda op Facebook voor interessante weetjes over de stad.

2019 #OMDBREDA

14 & 15 SEPTEMBER
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archief, Johan van Gurp, Michel Kievits,  
Christel Ooms, Arathorn Gummlich, Bas  
Czerwinksi, Michiel Adriaansen, Joyce van 
Belkom, HV KMA.

ORGANISATIE
De organisatie van de Open Monumenten 
Dagen Breda 2019 is in handen van STROOM 
en Studio ZóoLies in opdracht van  
de Gemeente Breda.

BANKGIRO LOTERIJ
OPEN MONUMENTENDAG NEDERLAND
De BankGiro Loterij Open Monumenten-
dag wordt jaarlijks georganiseerd door de 
lokale organisatie en het Projectbureau Open 
Monumentendag in samenwerking met de 
BankGiro Loterij. Met dit evenement willen zij 
gezamenlijk de aandacht voor de monumen-
ten vergroten door dit bijzondere Nederlands 
cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te 
behouden voor een breed publiek.

colofon

De Open Monumentendagen Breda (OMD Breda) staan weer voor de deur. Letterlijk. 
Immers, dan zetten we zoveel mogelijk deuren van vele prachtige, monumentale en 
historische locaties voor u open. Wagenwijd, zodat zoveel mogelijk Bredanaars en be-
zoekers kunnen meegenieten van al het moois dat Breda te bieden heeft.
Tijdens de OMD Breda sluiten we aan bij thema Arts & Entertainment van de European 
Heritage Days 2019. Voor Breda hebben we dat vertaald naar twee rode draden: 75 jaar 
vrijheid én de kunst van Bredaas Vermaak en Vertier.

Breda viert dit jaar dat we 75 jaar leven in vrijheid. Daarom maken we werk van het 
Maczek Memorial waar de collectie van het Maczek museum een nieuwe thuishaven 
vindt. Generaal Maczek heeft met velen gevochten voor onze vrijheid en daarvoor zijn 
wij hen eeuwig dankbaar. Ervaar wat 75 jaar vrijheid voor u betekent in het licht van de 
Bredase vertaling van ‘Vermaak en Vertier’. 
De tweede rode draad zijn de vele monumentale en iconische locaties die te maken 
hebben met vermaak & entertainment. Denk aan bioscopen, musea, horecazaken en 
sport- en spellocaties. Het aanbod is een mooie mix van nieuw en vertrouwd. Bezoekers 
ervaren op 14 en 15 september bij zondere verhalen op bijzondere locaties!

Dit boekje biedt het overzicht en informatie over wat u zoal kunt ervaren en beleven. 
Zonder andere initiatieven tekort te doen, breng ik ook graag de live muziekoptredens in 
monumenten onder uw aandacht. Een prachtig resultaat van wat er kan gebeuren wan-
neer OMD Breda en Breda Barst in hetzelfde weekend vallen en hun krachten bundelen. 

In Breda gaat herdenken en vieren hand in hand. Dan doen we 
ook in oktober met een rijk programma waarin saamhorigheid 
en verbinden centraal staan. Breda brengt het samen.  
Ik wens u inspirerende Open Monumentendagen 2019! 

Marianne de Bie, Wethouder Cultuur

Welkom!
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Verschillende locaties en activiteiten slui-
ten hierbij aan. In het Stadhuis kun je de 
voorstelling ‘Vrees en Vreugde’ bezoeken. 
Hierin vertelt dansgezelschap Roots het 
verhaal van jonge Polen die vochten voor 
onze vrijheid. Maar ook wordt het verhaal 
verteld van Nederlanders die meevochten 
én meemaakten hoe een volle Grote Markt 
‘Dziękujemy wam Polacy’ (Wij danken jullie 
Polen) jubelde. Ook kun je hier een pop-up 
museum bezoeken van het Generaal Maczek 
Museum dat straks onderdak vindt in het 
Maczek Memorial en een vooruitblik op het 
memorial (opening volgend jaar).

Op het Stadserf vind je een kleine tentoon-
stelling van archeologische sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog in Breda.
Een greep uit de vondsten en sporen van de 
bezettende Duitse legers en de bevrijdende  
geallieerde troepen uit eigen bodem.

In de Grote Kerk wordt aan de hand van een 
expositie het verhaal verteld van de Klok-
kenroof in 1943. De expositie is doorlopend 
te bezoeken.

Het Kasteel van Breda werd in de periode 
1940-1944 door de Duitse bezetter onder 
meer gebruikt als opleidingscentrum voor 
de Kriegsmarine. Een tentoonstelling hier-
over is te vinden in de expositieruimte van 
het Koningin Wilhelmina Paviljoen. 

Ook in de Teruggave zijn allerlei activitei-
ten rond het thema te beleven: zo wordt 
de nieuwe Blind Wall geopend met een 
door een Poolse kunstenaar vervaardigde 
schildering van een beroemde foto van twee 
Bredase meisjes bij een Poolse tank. Dans-
nest maakt hierbij een choreografie.

Open Monumenten Dagen Breda 

75 jaar vrijheid
Breda herdenkt en viert, samen met de rest van Zuid-Nederland, dit najaar 75 jaar 
vrijheid. In 1944 werd Breda bevrijd door de Polen. Enorme vreugde maakte zich 
meester van de bevolking. Inmiddels duurt deze vrijheid al 75 jaar. Tijdens Open 
Monumentendagen blikken we vooruit op de formele viering die in oktober plaatsvindt. 
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Breda sluit ook aan bij het Europese en daarmee landelijke thema van Open  
Monumenten Dagen: Arts and entertainment. Vertaald naar Breda wordt dat:  
de Kunst van Bredaas vermaak en vertier.

Dit thema vind je terug bij een keur aan locaties. Denk aan de nieuwe Historische 
Brouwerstocht; de voormalige Casino Bioscoop (nu Foodhall), het Holland Casino 
(voormalige Kloosterkazerne), het Hijgend Hert (voormalig koetshuis bij hotel De 
Kroon), Porta Sud (Passage Zuidpoort), Theater Gimbrère met muzikale optredens 
van het duo Fin-de-siècle en Hotel Nassau. Of bezoek het Kielegats carnaval- 
mu seum ‘t Hof der Zotheid (de Teruggave).

Maak een ritje in de paardentram of vaar mee door de waterpoort in het Spanjaards-
gat voor een rondje om het Kasteel van Breda waar je het verhaal van de List met het 
Turfschip wordt uitgebeeld. Zelf actief worden kan tijdens het suppen op de Singels 
of op het defensieterrein bij de Witte huisjes waar diverse belevingsactiviteiten, met 
een knipoog naar het militaire oefenterrein, voor jong en oud worden georganiseerd.

Jonge puzzelaars kunnen meedoen met de fotospeurtocht van De Oranjeboom en 
Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck. Of gaan op avontuur tijdens de  
Betoverende Bajestocht in de Koepel. 

Op diverse lokaties is een tentoonstelling ingericht, zoals op het Begijnhof, waar 40 
tekeningen van begijnhoven in Nederland en België te zien zijn. Breng een bezoek 
aan NEXT in het Stedelijk Museum Breda en aan het Princenhaags Museum met de 
expositie ‘Wij de kunstenaars van Breda deel IV’. 

(De kunst van) 

Bredaas vermaak en vertier 
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Elk jaar wordt het aanbod van Open  
Monumenten Dagen Breda vernieuwd.  
Breda heeft een onuitputtelijk aanbod aan 
verhalen en monumenten. Wij willen je hier-
van steeds nieuwe laten proeven. Dit bieden 
wij aan naast het vertrouwde en geliefde 
programma zoals de Grote Kerk, Koepel en 
de populaire historische bustochten.

Nieuwe specials dit jaar
Je kunt dit jaar voor het eerst op  
Brouwerstocht! Tijdens een Historische 
Brouwerstocht komen drie sterke kanten 
van Breda samen: prachtige monumenten, 
het eeuwenoude ambacht van het bier-
brouwen en… de mensen die ervan genieten!

Breda Barst van de Monumenten! Een unie-
ke samenwerking dit jaar tussen Breda Barst 
en Open Monumenten Dagen Breda levert 
exclusieve optredens op historische locaties 
op. De bekendmaking van artiesten en 
locaties komt kort voor Open Monumenten 
Dagen via onze social media en de website.

Nog een keer!
Daarnaast zijn er activiteiten die we vorig 
jaar voor het eerst hebben gelanceerd en 
die dit jaar terugkomen. 

Zoals de samenwerking met De Rooi Pan-
nen. Ook dit jaar hebben we 100 studenten 
van de opleiding MBO Toerisme en Vrije 
tijd om je rond te leiden als gids. Dit doen 
ze niet alleen op hun eigen nieuwe lokatie, 
de voormalig Seeligkazerne, maar ook op 
diverse andere plekken in de stad.

Monumenten in beweging: Sup & Fun keert 
terug, maar nu is deelname gratis! Monu-
menten in beweging wordt dit jaar verder 
uitgebreid met sport- en spel activiteiten op 
het defensieterrein bij de witte huisjes. 
Hier worden door 3e jaars leerlingen van 
het Vitaliscollege VEVO, de Scouting, 24 Fit 
Camp, Breda Actief en Breda Toeganke-
lijk diverse belevingsactiviteiten, met een 
knipoog naar het militaire oefenterrein, voor 
jong en oud georganiseerd.

What’s new?!
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Nieuwe locaties
We zijn er trots op dat we maar liefst 14 
nieuwe locaties voor ons programma  
hebben weten te vinden.

Let op: sommige locaties zijn alleen zater-
dag of alleen zondag open! Dit en andere 
praktische informatie staat aangegeven  
bij de beschrijving van de locaties op de  
pagina’s verderop en op onze website 
www.omdbreda.nl.

• De Rooi Pannen/Seeligkazerne
• Kloosterkazerne/Holland Casino
• Korenmolen De Hoop in Bavel
• ‘t Hijgend Hert/voormalig koetshuis
• Het Weeshuys (Burgerweeshuis)
• Porta Sud in Passage Zuidpoort
• De historische begraafplaats bij het  

Princenhaags Museum
• Voormalige rechtbank
• Woonhuis aan de Academiesingel 

met art deco kenmerken
• Sport- en spelactiviteiten bij de  

monumentale Witte Huisjes op 
kazerneterrein Seelig-Zuid

• De Boterhal
• Ketelhuis van de brouwerij aan  

de Ceresstraat
• De Faam
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Combineer Breda Barst en Open Monumentendagen! De twee evenementen 
vallen dit jaar in hetzelfde weekend en we hebben besloten de krachten te 
bundelen: de live muziek van Breda Barst en de monumenten van OMD.

Samen organiseren we een serie live optredens op 
plekken in monumenten waar je normaal niet kunt 
komen. We gaan de namen en locaties pas op het 
laatste moment bekend maken, dus houd onze website 
www.omdbreda.nl, www.bredabarst.nl, en social media 
in de gaten! 

Open Monumenten Dagen Breda
is trots op de samenwerking 

met De Rooi Pannen.

En dank aan onze partners
Breda Promotions en Defensie.

Samenwerking met het Bredase onderwijs

Breda barst van de monumenten
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Open Monumentendagen combineert de eeuwenoude brouwerstraditie van de stad met  
hagelnieuwe brouwersinitiatieven in een speciaal samengestelde Historische Brouwers-
tocht. Breda kent een rijke brouwersgeschiedenis. Lang was ‘De Brouwerij’ de Drie Hoef-
ijzers een van de bepalende grote bedrijven van de stad. De brouwerij is opgericht in 1538. 
Na een aantal overnames werd de brouwerij in Breda gesloten. Maar bierbrouwen zit in het 
DNA van de stad. Kleine initiatieven steken de kop op en groeien uit!
 
Tijdens de Historische Brouwerstocht ontmoeten traditie en vernieuwing elkaar.  
De brouwerijen zitten stuk voor stuk in monumentale panden. Je komt meer te weten over 
de geschiedenis van de panden, het brouwen zelf en natuurlijk de smaak van onze heerlijke 
Bredase bieren. (Je bezoek is gratis, bier tegen betaling). 

Daarnaast is in de Waalse kerk het speciaal gebrouwen Rene van Chalonbier verkijgbaar.  
Bij restaurant Porta Sud in de Passage Zuidpoort vind je het speciaal voor hen gebrouwen 
Porta Bionda bier. Kijk op de volgende pagina welke brouwers en locaties er meedoen. 

Special
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Frontaal  is een jonge innovatieve brouwerij uit 
Breda, opgericht in 2015, maar nu al een begrip in 
Breda en ver daarbuiten. Na een aantal jaar op 
STEK te hebben gezeten was het tijd voor de vol-
gende stap. Frontaal brouwt nu in het monumen-
tale pand van de oude snoepfabriek ‘de Faam’.

In 1615 werd de vleeshal opgericht. In 1861 werd de 
Vleeshal een boterhal. Na dienst te hebben gedaan als 
museum, is het pand nu al enige jaren in gebruik als 
Café Restaurant en thuishaven van Brouwerij  
St. Joris die hier vol enthousiasme bier brouwt.

De Beyerd is een vaste waarde en populaire locatie in het programma van 
Open Monumenten Dagen. In 1628 werd in de Boschstraat de brouwerij “De Drie 
Hoefijzers” opgericht; 400 jaar later wordt hier weer heerlijk bier gebrouwen vol-
gens eigen recept. De Beyerd is gevestigd in een monumentaal pand.
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Bij Beers & Barrels, in het voormalige 
brouwhuis aan de Ceresstraat, zijn de herinner-
ingen aan de oud brouwerij levend gehouden. 
Bewonder de prachtige koperen brouwketels.  
En geniet van een toelichting op de geschiedenis 
van het pand.

Kijk voor meer info, tijden en adressen op  
de pagina’s van de locaties verderop in dit boekje.

Museum De Brouwerskamer in De Teruggave geeft 
je een inkijk in het verleden van Brouwerij de De Drie Hoef-
ijzers en laat met filmbeelden de tijden van weleer beleven.

In 1647 werd brouwerij het Anker opgericht. De brouwerij is actief ge-
bleven tot 1901. Een aantal jaar geleden besloten twee vrienden met een 
passie voor bier nieuw leven in de brouwerij te brengen en de handen 
ineen te slaan. Zo ontstond Brouwerij Witte Anker. Bezoek 
Dok 19 (Haven 19) waar je het Witte Anker bier vast van de tap drinkt en 
het verhaal achter het bier hoort.

11
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leuk voor de

Kids!

Lutherse Kerk
Topchefs Pel & Pol vertellen vol passie 
hoe zij 75 jaar vrijheid vieren (theater)
Pagina 26

2 Stadhuis
Jeugddansgezelschap Roots brengt het 
Poolse verhaal tot leven (vanaf 7 jaar) 
Pagina 22

1 Grote Kerk 
Op ontdekkingstocht door de kerk of 
beklim de toren (vanaf 12 jaar) 
Pagina 21

2 Stadserf
Kom zelf zoeken naar echte 
archeologische vondsten!
Pagina 23

11 De List met het Turfschip
Al varend beleef je de spannende List 
met het Turfschip!
Pagina 29

7 H. Antoniuskathedraal 
Wandel boven de gewelven of beklim 
de toren (vanaf 12 jaar)
Pagina 27

Inschrijven via onze website! 
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19 Koepel
Interactieve speurtocht in de koepel 
(gezin met kinderen tussen 5 en 13 jr)
Pagina 34

12 Paardentram
Maak een ritje door Breda in een echte 
paardentram! 
Pagina 30

13 ‘De Oranjeboom’
Fotospeurtocht
Doe mee met de fotospeurtocht
Pagina 30

26 Boerderij Nuwenhuys
Optredens van DOT belevingstheater. 
Help mee pizza’s maken
Pagina 40

31 Voormalige Seeligkazerne
Rondleidingen door het schoolgebouw 
door studenten van de Rooi Pannen 
Pagina 43

28 Historische bussen
Tuf mee in een historische bus 
langs de monumenten
Pagina 41

38 Heemkundemuseum 
Paulus van Daesdonck
Doe mee aan de speurtocht 
Pagina 47

34 Suppen in de Singel
Peddelend het centrum door 
(vanaf 12 jaar) 
Pagina 45

39 Korenmolen De Hoop
Rondleiding door de molen
Pagina 48

41 Seelig Zuid
Ren, spring, tijger, vul je ransel, marcheer 
of ga op de foto in de veldkeuken
Pagina 49

Inschrijven via onze website! 

Inschrijven via onze website! 

Inschrijven via onze website! 
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Zaterdag/zondag
10.00 - 17.00u informatiestand  
Grote Markt open 

www.omdbreda.nl
•  alle (actuele) informatie over 

monumenten en activiteiten
•  extra’s zoals busroutes en 

vertrektijden
•  inschrijven voor rondleidingen, 

mogelijk vanaf 20 aug, 10.00u

Volg ons ook op Facebook.com/
openmonumentendagbreda 
en Instagram.com/omdbreda

Reserveren 
Voor sommige activiteiten en 
monumenten moet je van tevoren 
reser veren. Dit kan via onze website 
www.omdbreda.nl en is mogelijk 
vanaf 20 aug, 10.00u.

Tip 
Neem de fiets, deze kun je op vele 
plaatsen gratis parkeren in een 
openbare fietsenstalling.

Contact 
info@stroomevents.nl

Bezoek van Open Monumenten 
Dagen Breda vindt plaats op eigen 
risico. De organisatie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade of 
letsel als gevolg van deelname aan dit 
evenement en is niet aansprakelijk 
voor diefstal, verlies of beschadiging 
van eigen eigendom of eigendom van 
derden.

 Leuk voor kids

 Ongeschikt voor mindervaliden

algemene info 
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algemene info de locaties 
 1 A Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk 
  B Toren van de Grote Kerk 
 2 Stadhuis/Stadserf
 3  A Begijnhof 
  B St. Catharinakerk 
  C Museumwoning Begijnhof
 4 Waalse Kerk 
 5  Koningin Wilhelmina Paviljoen 
  en Huis Brecht
 6  Lutherse Kerk
 7  H. Antoniuskathedraal
 8  Boterhal / brouwerij St. Joris 
 9  Hotel Nassau    
 10  Foodhall Breda 
 11  De List met het Turfschip
 12  Paardentram
 13  ‘De Oranjeboom’ fotospeurtocht
 14  Stedelijk Museum Breda  
 15  Het Weeshuys
 16  Brouwerij De Beyerd
 17  Café het Hijgend Hert 
 18 De Olyton
 19 Koepel
 20  Kloosterkazerne (Holland Casino) 
  

 21  Stadsarchief
 22  Porta Sud
 23  Theater Gimbrère
 24  Sacramentskerk
 25 Protestantse Laurentiuskerk
 26  Nuwenhuys
 27 Kasteel Bouvigne
 28 Historische bussen
 29 Woonhuis met werkplaats
 30 Beers & Barrels
 31 Voormalige Seeligkazerne
 32 De Teruggave
 33 Blind Walls Gallery
 34 Suppen in de Singel
 35 Voormalige rechtbank
 36 Electron
 37 Princenhaags Museum
 38 Heemkundemuseum 
  Paulus van Daesdonck
 39 Korenmolen De Hoop
 40  Brouwerij Frontaal
 41 Seelig Zuid
 42 Sint-Laurentiuskerk
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plattegrond

Ulvenhout

Legenda

P
i

Belcrum

Centrum

Ginneken
 1 Monumentale locatie 
  Informatiepunt Grote Markt
  Parkeergarage /parkeerterrein
  Bewaakte fietsenstalling
  Station Breda 
  VVV Kantoor 
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Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk
a De Grote Kerk

Bezoek de Grote Kerk tijdens de Open Monumenten 
Dagen en raak onder de indruk van dit prachtige 
unieke monument dat onmiskenbaar het kloppend 
hart van Breda vormt. Ze lonkt met een eigenzinnige 
bouwstijl van Brabantse gotiek en als een plek die de 
stilte omarmt.

• Aan de hand van een expositie wordt in de kerk  
het verhaal verteld van de Klokkenroof in 1943.  
De expositie is doorlopend te bezoeken tussen  
11.00 - 17.00u.

• De Stadsgildsen van het Gilde de Baronie zullen 
u rondleiden langs onopvallende details van het 
interieur en de ‘kleine dingen’ laten zien in de Grote 
Kerk. In de ontdekkingstocht door de kerk, worden 
kleine, soms verborgen, dingen belicht die elk hun 
eigen verhaal hebben – inkijkje in de hemel – de 
verstopte muis en de heilige – een Poolse soldaat 
en zijn motor. Rondleidingen om 11.00, 12.30, 14.00 
en 15.00u, verzamelen bij de preekstoel.

Kerkplein 2 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Za Zo1
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De toren staat in het teken van de oorlogsjaren en de viering van 
75 jaar vrijheid.
• Beleef de klank van de vier ton zware luidklok die tijdens  

de demonstratie klokluiden door het Klokkenluiders  
Gilde Breda met hand wordt geluid

• Bezoek op zaterdag de beiaardier
• Het Klokkenluidersgilde Breda en Gilde de Baronie verzorgen 

doorlopend torenbeklimmingen (minimumleeftijd 12 jaar)  
DIRECT IN DE OCHTEND WORDEN ER TIMETICKETS UITGEDEELD BIJ DE INGANG VAN DE TOREN 
IN DE GROTE KERK. ER KUNNEN MAXIMAAL 25 MENSEN MEE NAAR BOVEN EN VOL = VOL!

b Toren van de Grote Kerk

Kerkplein 2 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 16.00 uur

Stadhuis2

Grote Markt 38 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Op de huidige plek van het stadhuis wordt al eeuwenlang de stad 
bestuurd. Op deze plek is in de 13e eeuw het eerste stadhuis ge-
bouwd toen Breda stadsrechten kreeg. Door de tijden heen is het 
gebouw regelmatig aangepast, verbouwd en herbouwd. Tijdens 
stadsbranden in 1490 en 1534 werd vrijwel de hele binnenstad en 
ook het oude stadhuis op deze plek verwoest. Kort na 1534 vond 
herbouw plaats.

Za Zo

Za Zo

De Grote Kerk
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Za Zo

Binnenkijken bij de Gemeenteraad
Wil je boven in het stadhuis een kijkje nemen in de prachtige, 
monumentale raadzaal en enkele fractiekamers? Zien waar het 
politieke debat plaatsvindt en de besluiten genomen worden? 
Tussen 13:00 en 16:00 uur ontvangen de raadsleden je op de 1e 
verdieping en geven ze een kijkje in hun politieke leven. Ook ver-
tellen ze op welke manieren je zelf invloed kan uitoefenen op de 
gemeenteraad.

Stadhuis
Zaterdag en zondag 
13.00 - 16.00 uur

Stadhuis
Zaterdag en zondag 
13.00u | 14.30u | 16.00u 

Kerkplein 2 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Za Zo

Roots – Youth Folk Company
In de voorstelling ‘Vrees en Vreugde’ vertelt jeugddansgezelschap 
Roots het verhaal van jonge Polen die vochten voor onze vrijheid. 
Maar ook het verhaal van Nederlanders die in meevochten én 
meemaakten hoe een volle Grote Markt jubelde ‘Dziękujemy wam 
Polacy’ (Wij danken jullie Polen). Een voorstelling met bewerkte 
Poolse en Nederlandse dansen, afgewisseld met verhalen uit de 
archieven van het Generaal Maczek Museum.
• Voorstellingen om 13.00, 14.30 en 16.00u

Stadhuis2

22



Stadserf (achter Stadhuis)
Zaterdag en zondag 
11.00 - 17.00 uur

Een kleine tentoonstelling van archeologische sporen uit de Twee-
de Wereldoorlog in Breda. Een greep uit de vondsten en sporen 
van de bezettende Duitse legers en de bevrijdende geallieerde 
troepen uit eigen bodem. 
• Kom zelf zoeken naar echte archeologische vondsten:  

munten, botjes, scherven! Leuk voor jong (om te doen)  
en oud (om te kijken)!

Za Zo

Erfgoed / Archeologie Gemeente Breda

Maczek Popup Museum
De meeste Bredanaars weten wel dat de Polen onze stad hebben 
bevrijd. De stukken van het Generaal Maczek Museum wachten nu 
in een depot op de opening van het nieuwe museum bij het Pools 
militair ereveld aan de Ettensebaan. In het Stadhuis krijg je alvast 
een preview van wat je te wachten staat en tref je onder andere 
de maquette aan van het Generaal Maczek Memorial, waar het 
museum straks onderdak vindt.

Stadhuis
Zaterdag en zondag 
11.00 - 17.00 uur

Za ZoStadhuis

Stadserf2
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Catharinastraat 45
Centrum
Zaterdag 12.00 – 16.00 uur

Za Zo

Het Begijnhof Breda bestaat uit twee aan elkaar grenzende hofjes 
met 29 woningen een kerk, zaal en pastorie.
Het grote hof dateert uit 1535. Midden in het hof ligt een kruiden-
tuin met 300 verschillende kruiden. Het kleine hof is een in 1863 
gerealiseerde uitbreiding van het grote hof. De kerk en de pastorie 
dateren van 1838 en 1850.
• Vrije bezichtiging van het Begijnhof met kruidentuin
• Begijnenzaal: tentoonstelling “Begijnhoven: eeuwenoud,  

eigentijds” met tekeningen van 40 begijnhoven

a Begijnhof

Catharinastraat 23 - 81
Centrum
Zaterdag en zondag
09.00 – 18.00 uur

b St. Catharinakerk
De intieme Catharinakerk van het Begijnhof dateert uit 1838.  
Ze wordt tegenwoordig beheerd door de Parochie Breda Centrum. 
De Begijnhofkerk is in 1836-1838 gebouwd in ‘waterstaatsstijl’.  
Het kerkinterieur ademt nog helemaal de sfeer van het 19e eeuw-
se, vrome katholicisme. Pastoor Van Zon was verantwoordelijk 
voor de bouw van de nieuwe kerk op het hof. Hij financierde dit 
gebouw met eigen particuliere gelden.

Za

Begijnhof3
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c Museumwoning Begijnhof

Catharinastraat 29
Centrum
Zaterdag en zondag
12.00 – 17.00 uur

Catharinastraat 83
Centrum
Zondag 13.00 – 17.00 uur

Het museum geeft inzicht in de leefwereld van de Bredase 
begijnen. Op de begane grond ziet u een woonkamer en keuken 
zoals een begijn vroeger had. Boven worden in kleine opstellingen 
verschillende aspecten uit het begijnen leven belicht. Er draait een 
audiovisueel programma ‘Bruiden van Christus’ en er zijn enkele 
bijzondere relieken te zien uit de collectie Hamers-IJsebrand.

Zo

St. Catharinakerk

Waalse Kerk 4
De Waalse Kerk ligt direct naast het Begijnhof. Dit is geen toeval, 
want deze in 1440 gebouwde Wendelinuskapel was van 1535 tot 
1649 bezit van de begijnen. In 1590 werd de kapel overgenomen 
door de Walen die in 1649 de kerk definitief kregen toegewezen. 
Bekijk de 15e eeuwse toegangsdeur die van 1649 tot 1983 was 
ingemetseld en ontdek meer over de eerste prins van Oranje-Nas-
sau, Rene van Chalon.
• Verkrijgbaar: Rene van Chalonbier en Begijnenwijn
• Optredens van The Old Fashion Band
• Tentoonstelling ‘Het begijnhof door de ogen van Bredase 

kunstenaars’

Za Zo
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Lutherse Kerk6
In 1777 kochten de Lutheranen de toenmalige patriciërswoning, 
met een ondergrondse keuken uit het begin van de 16e eeuw. In 
1964 zijn kerk en keuken op de monumentenlijst geplaatst. De 
groei van de Lutherse gemeente door de tijden heen hing nauw 
samen met de komst van militairen uit Europa, vooral uit Duits-
land, die hier gelegerd werden.
• Theatervertelling: Topchefs Pel & Pol vertellen vol passie hoe 

zij 75 jaar vrijheid vieren. Elk uur start er een nieuwe  
vertelling: 12:00u / 13:00u / 14:00u / 15:00u / 16:00u.

Veemarktstraat 11
Centrum
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Koningin Wilhelmina Paviljoen / Huis Brecht5

Za Zo

Kasteelplein 10 | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 – 17.00 uur

In het Koningin Wilhelminapaviljoen vind je het bezoekers centrum 
van de KMA/Kasteel van Breda. Dit gebouw was ooit de eerste HBS 
van Breda. Het in eclectische stijl opgetrokken gebouw werd in 
1867 ontworpen door stadsarchitect Antonius Cuypers (1807-1882).
• Koningin Wilhelmina Paviljoen: fototentoonstelling over de 

periode 1940-1944 toen de Duitse bezetter Bredase kazernes 
w.o. het Kasteel van Breda gebruikte als opleidingscentrum 
voor de Kriegsmarine. 

• Huis Brecht: maquette van het Kasteel en de verovering met 
het Turfschip van maart 1590. 

• Toegang voor beide locaties via het Kasteelplein

Za
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Lutherse Kerk

H. Antoniuskathedraal7

Je denkt misschien dat de Grote Kerk een kathedraal is, 
maar de échte kathedraal staat in de  
St. Janstraat. De H. Antoniuskathedraal staat wat onop-
vallend opgesteld tussen de huizen en cafés. Maar als je 
binnenkomt, dan stap je een prachtige neoclassistische 
waterstaatskerk binnen waar de bisschop van Breda 
tegenwoordig zijn zetel heeft staan. Een verrassende 
ruimte van stilte en rust in de drukke binnenstad.

• Wandeling boven de gewelven en beklimming van de 
toren onder begeleiding van een gids. Geschikt voor 
kinderen van twaalf jaar of ouder. 
Ongeveer elk halfuur.

• Rondleiding door de kerk. Op aanvraag, door lopend.
• Stadswandeling ‘Maria in Breda’, beginnend bij de  

H. Antoniuskathedraal. Routebeschrijving verkrijg-
baar in de kerk.

• Bespeling van het monumentale Loret/Maarschal-
kerweerdorgel en Hillorgel (doorlopend).

Za Zo

St. Jansstraat 8 | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur
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Boterhal / Brouwerij St. Joris8

In 1615 werd de vleeshal opgericht. In de gevel zie je nog een 
ramskop, runderkoppen en worsten. Boven de ingang zie je het 
stadswapen een kruisboog. Die verwijst naar het Sint Jorisgilde 
(kruis- en voetboogschutters) dat in de 17e eeuw de boven-
verdieping huurde. In 1861 werd de Vleeshal een boterhal. 
Na enige tijd dienst te hebben gedaan als mu seum, is het pand  
nu al enige jaren in gebruik als Cafe Restaurant en thuishaven  
van Brouwerij St. Joris.
• Tijdens Open Monumentendagen is de brouwerij geopend.  

Je krijgt uitleg over de brouwerij en studenten van De Rooi 
Pannen vertellen over de geschiedenis van het pand.

Grote Markt 19 | Centrum 
Zondag 12.00 – 17.00 uur

Hotel Nassau Breda9
Van oud klooster, weeshuis en hofwoningen tot luxueus hotel. Hotel 
Nassau Breda toont zondag 15 september haar grandeur en geheimen. 
Heb jij de neogotische kapel al eens bewonderd? Of gelopen door de 
gangen waar vroeger Franciscanessen de dienst uitmaakten?  
Dit is je kans!
• Rondleidingen door het hotel en bezichtiging neo gotische 

kapel. Ieder half uur 4 groepen (8 tot 10 mensen)
• Ontvangst via Binnentuin naar Kapel
• Muzikale omlijsting en een beamer die oude foto’s en korte 

info toont

Zo

Nieuwstraat 21 | Centrum
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Zo
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Veel Bredanaars hebben (jeugd-)herinneringen aan dit pand.  
Na een leegstand van de oude Casino Cinema van zo’n 10 jaar is het 
pand getransformeerd naar een Foodhall. Hierbij zijn verschillende 
historische en monumentale delen ontdekt die nu nog steeds 
zichtbaar zijn.
• Gedurende de gehele dag is het pand vrij te bezoeken
• Ieder half uur een rondleiding (max 25 personen per groep)
• Vanaf 12:00u zijn de verschillende keukens van de Foodhall  

geopend en is er gelegenheid voor koffie met gebak, lunch  
of een borrel.

Foodhall Breda10

Reigerstraat 24a
Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 – 17.00 uur

Hoek van Academiesingel
en Prinsenkade | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 – 17.00 uur

De List met het Turfschip11
Tijdens de Tachtigjarige oorlog was Breda bezet door de Spanjaar-
den. Op 4 maart 1590 voerde Prins Maurits een list uit gebaseerd 
op het Paard van Troje. Hij verstopt 75 soldaten in het Turfschip 
van Adriaan van Bergen en vertrekt uit Etten-Leur voor de verove-
ring van het Kasteel van Breda. We varen jullie door de slotgracht 
rond het Kasteel van Breda en spelen de List na.
• Vaar mee door de waterpoort in het Spanjaardsgat een rondje 

om het Kasteel. Luister onderweb naar het verhaal van De List 
met het Turfschip uit 1590. Acteurs beelden op de kant live de 
gebeurtenis uit. Za Zo

Za Zo

Inschrijven via onze website! 

29



Paardentram

Maak gratis een rondrit door het centrum en groene hart van Breda 
in de antieke paardentram van Stalhouderij Joosen. 
• De paardentram wordt getrokken door twee volbloed paarden. 

De rit duurt ca. 25 minuten.

Grote Markt | Centrum 
Zondag 11.00 – 17.00 uur

De Oranjeboom Fotospeurtocht13
Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’ brengt de  
geschiedenis van Stad en Land van Breda met publicaties, lezingen  
en symposia onder de aandacht van een groot publiek.
• Doe mee met de fotospeurtocht door het centrum van Breda.  

Tijdens de openingstijden van de informatiestand van OMD 
Breda kan je de speurtocht gratis ophalen. De fotospeurtocht 
duurt ongeveer een uur.

Zo

Grote Markt | Centrum
Zaterdag en zondag
10.00 – 17.00 uur

Za Zo

12
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14 Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda is gevestigd in het voormalig Oudemannenhuis, ook bekend als 
De Beyerd. Het is een van de oudste gebouwen van Breda, dat eeuwenlang fungeerde als 
gasthuis voor oude mannen, daklozen, zieken en passanten. 
Het gebouw werd al in 1246 genoemd in een schenking van Godfried van Schoten, de Heer 
van Breda, aan het ‘Hospitali de Breda’.
• Tussen 12.15 en 15.45 zijn er elk half uur rondleidingen door het (gratis toegankelijke) 

monumentale gedeelte: het voormalige Oudemannenhuis. Je kunt de tentoonstellingen 
in het museum alleen bezoeken met een geldig entreebewijs.

• De tentoonstelling in NEXT is gratis toegankelijk. Tussen 11.30 en 15.30 is hier ook het 
startpunt van de rondleiding met bezoek aan de tentoonstelling “De Collectie” en de 
stijlkamers van het Burgerweeshuis. Max. 15 deelnemers per groep.

Za Zo

Boschstraat 22 | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur
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Het Weeshuys15

Het protestantse Bredase weeshuis werd in 1606 opgericht in het 
voormalige klooster van de Zwarte Zusters, dat door de reforma-
tie leeg kwam te staan. Het huidige gebouw aan het Kloosterplein 
dateert uit 1887 en is gebouwd in Hollandse neo renaissancestijl.
RONDLEIDINGEN STARTEN IN HET STEDELIJK MUSEUM BREDA!
• Rondleiding langs de tentoonstelling “De Collectie”, een com-

plete serie bloem- en fruitstillevens uit 1799 van de hand van 
de Bredase kunstenaar J.H. Fredriks, die zelf als weesjongen 
opgroeide. Vervolgens ga je het gebouw van Het Weeshuys 
binnen. Vanwege de kwetsbaarheid van de stijlkamers is de 
groepsgrootte beperkt tot max. 15 deelnemers per rondleiding.

Kloosterplein 6 | Centrum 
Zaterdag en zondag 
11.30 – 15.30 uur

Brouwerij De Beyerd16
In 1628 werd aan de Boschstraat brouwerij ‘De Drie Hoefijzers’ 
werd opgericht. Bijna 400 jaar later is het brouwersambacht terug 
in de straat. Van oudsher heeft dit pand altijd de functie van café 
gehad, sinds 1992 uitgebreid met een bier- specialiteitenrestaurant 
en in 2004 met een eigen huisbrouwerij. ‘Drie Hoefijzers Klassiek’ 
bier dat hier volgens origineel recept gebrouwen wordt is zo als 
Bredaas Monument behouden.
• Doe mee aan een rondleiding door de brouwerij en hoor ver-

halen over de geschiedenis van de Bredase biercultuur. 
De brouwerij is geopend van 13.00 - 17.00u. Niet geschikt voor 
kleine kinderen.

Boschstraat 26 | Centrum
Zaterdag 12.00 - 02.00 uur
Zondag 10.00 - 01.00 uur

Za Zo

Za Zo
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In 1898 ontwierp de Bredase architect J.A. van Dongen dit pand 
als koetshuis. Het hoorde oorspronkelijk bij Hotel de Kroon aan 
de Boschstraat. Het pand is een goed voorbeeld van een laat 
19e-eeuws koetshuis bij een hotelaccommodatie, uitgevoerd in 
eclectische stijl. In tegenstelling tot particuliere koetshuizen heeft 
een dergelijk koetshuis twee poorten.
• Kom luisteren naar muziek, gedichten en verhalen

Pasbaan 7 | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Café het Hijgend Hert17

De Olyton18
In 2005 is het in 1791 gebouwde pand ‘De Olyton’ in oude luister 
hersteld. Dankzij een financiële bijdrage van de aandeelhouders van 
NV Stadsherstel Breda is tevens de Stijl kamer opgeknapt. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd het pand door de Duitsers geconfis-
queerd, maar na de bevrijding vonden de Poolse bevrijders hier hun 
huisvesting.
• Bekijk de prachtige Herenkamer/Stijlkamer met haar eiken 

lambrisering en bijzondere schouw. Rond 1810 zijn in deze 
stijlkamer prachtige wandschilderingen uit een ander pand 
aangebracht.

Za

Boschstraat 35-37 
Centrum
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Za Zo
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Koepel19

De in 1883 door J.F. Metzelaar ontworpen Koepelgevangenis en omliggende bijgebouwen 
hebben ruim 130 jaar dienst gedaan als PI de Boschboort. Momenteel is het terrein onder de 
naam Future Dome in gebruik voor diverse nieuwe functies. De monumentale Koepel is ech-
ter nog in oorspronkelijke staat en een van de indrukwekkendste monumenten van Breda. 

• Rondleidingen (1u 15min) met gids tussen 12:00 en 17:00u. Max 20 personen per groep.
• ‘‘Betoverende Bajestocht’’, speciaal voor gezinnen met kinderen tussen 5 en 13 jaar. 

Je kunt tussen 12.00 en 15.00u starten met een interactieve speurtocht op de begane 
grond van de koepel. Met behulp van je eigen telefoon ga je op zoek naar QR codes ver-
spreid door de koepel. Via de codes krijg je toegang tot exclusieve video’s, puzzels en 
raadsels. Een unieke activiteit om interactief en educatief met het gezin bezig te zijn! 
INSCHRIJVEN VOOR RONDLEIDING EN SPEURTOCHT VIA WWW.OMDBREDA.NL.  
BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR. Alleen toegang op vertoon van entreebewijs.

Zo

Nassausingel 26
Centrum
Zondag 12.00 – 17.00 uur

Inschrijven via onze website! 
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20

Grote Markt (infostand)
Centrum
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Kloosterkazerne (Holland Casino)

Holland Casino Breda is gevestigd in een Rijksmonument 
waar eerst nonnen, en later militairen leefden. In 1308 
werd op deze locatie het nonnenklooster St. Catharina-
dal gebouwd door de Norbertinessen. Dit klooster was 
het oudste en grootste nonnenklooster van Breda. In 
de 17de eeuw vertrok de laatste kloosterorde, en werd 
het gebouw tussen 1814 en 1975 gebruikt als infanterie-
kazerne. In 1995 is de Oostvleugel gesloopt; op die plek 
is het Chassé Theater gebouwd. Holland Casino heeft 
de Kloosterkazerne gekocht en gerestaureerd en hier in 
juni 2003 het casino geopend. Het pand bezit nog steeds 
prachtige monumentale stijlelementen die we graag 
delen met een breder publiek. 

• Tussen 12.00 en 17.00u, ieder heel uur, rond leidingen 
van ca. 30 minuten. Max. 10 deel nemers per groep

• Live muziek tussen 12.00 en 16.00u
• Hapjes in de namiddag 

 
LET OP: ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR DEELNEMERS 
VAN 18 JAAR OF OUDER, OP VERTOON VAN EEN GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS.

Zo

Kloosterplein 20
Centrum
Zondag 12.00 - 17.00 uur
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Stadsarchief21

Alles over vroeger, voor iedereen van nu: Stadsarchief Breda verzamelt en beheert de  
geschiedenis van de stad en zijn inwoners. Saai? Zeker niet! Je vindt heel wat Bredaas  
vermaak en vertier in onze collecties. Er wordt gedanst, gezongen en gevierd in de meer 
dan 10 kilometer historie van de stad. We laten zien waar, én hoe, we dit doen en brengen  
je naar plekken in de Chassékazerne waar je normaal niet komt.

Ieder uur is er een rondleiding van ca. 1,5 uur te volgen (max. 20 personen). 
De eerste rondleiding start om 11:00u.

Za

Parade 10 | Centrum
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Inschrijven via onze website! 
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Belcrumhaven | Belcrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Porta Sud22

De Passage Zuidpoort is in 1935 geopend en ontworpen 
door de Bredase architect Frans Mol. De muurschilde-
ringen zijn van de hand van de Bredase kunstenaar Jan 
Strube. De winkelgalerij is een opvallend authentiek en 
gaaf architectonisch complex en de enige historische 
passage in Noord-Brabant. De huidige naam Passage 
Zuidpoort is pas uit 1991, tevoren heette de passage 
gewoon dé Passage.

• Tot 17:00 uur ‘tentoonstelling’ met voorwerpen die 
gevonden zijn tijdens de verbouwing van restaurant 
Porta Sud. Verzamelde verhalen van oude winkeliers 
en buurtbewoners die een beeld schetsen van wat 
er vroeger op deze locatie allemaal heeft plaats-
gevonden.

• Geniet in het restaurant voor een kop koffie met een 
gebakje geïnspireerd op 1935, het jaar dat de passage 
geopend werd.

• ‘s Avonds, van 19:00 tot 23:00u, storytelling  
diner (RESERVEREN VERPLICHT). Er wordt een menu 
geserveerd dat geïnspireerd is op de gevonden 
voorwerpen en verhalen die verzameld zijn over de 
passage.

Passage Zuidpoort 10-12
Chasse
Zaterdag en zondag
09.00 - 23.00 uur

Inschrijven via onze website! 
Za Zo
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Theater Gimbrère23

Het kantoor van Gimbrère Advocaten opent haar 
deuren voor publiek. De Baronielaan werd in korte tijd, 
van 1898 tot aan de Eerste Wereldoorlog gebouwd. 
De beide hoekpanden aan de Wilhelminastraat en de 
Ginnekenweg moesten een statige toegang bieden. 
Vanaf 2009 is het kantoor van Gimbrère Advocaten 
hier gevestigd en sinds enkele jaren bevindt zich in het 
pand ook een ‘theatertje’ waar uiteenlopende bijeen-
komsten worden georganiseerd.

• Muzikale optredens van duo Fin-de-siècle,  
afgewisseld met een voordracht van poëzie

• Lyvonne Lewin zingt liedjes uit de belle époque, 
waarbij zij op de accordeon begeleid wordt door 
Joost Tholhuijsen

• Pien Storm van Leeuwen vertelt over de bijzondere 
relatie die de beroemde dichter Martinus Nijhoff 
had met de Baronielaan en draagt poëzie van hem 
voor, waaronder het gedicht “Wij zijn vrij”. Aanslui-
tend leest ze het gedicht dat zij, geïnspireerd door 
de Baronielaan, schreef en tevens haar gedicht 
“Samen vieren”.Baronielaan 1 | Zandberg

Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Za
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Zandberglaan 58
Zandberg
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Protestantse Laurentiuskerk25

Sacramentskerk24 Za

De traditionele jongens/mannenkoren zijn een typisch  
Europees fenomeen. Breda had er vele. Thans is het  
jongens/mannenkoor van de Sacramentskerk het enige nog in 
Nederland. De Sacramentskerk (met het eerste betonnen dak in 
Nederland) is hun thuisbasis. Beide nemen een unieke plaats in, 
niet alleen binnen de kunst van Bredaas vermaak en vertier, maar 
ook ver daarbuiten.
• Doorlopend rondleidingen

Het eerste kerkgebouw, gewijd aan de Heilige Laurentius, dateert 
uit 1316. Aanvankelijk was het een drie-beukige kerk, maar het 
schip werd in de Tachtigjarige oorlog opgeblazen. De kerk werd in 
1631 herbouwd, maar door geldgebrek bleef het bij één lage mid-
denbeuk. In 1939 werd een zeer grondige restauratie voltooid, maar 
in oktober 1944 werd de kerk door een voltreffer geraakt. In 1947 
was de kerk weer gerestaureerd.
• Vrij te bezichtigen

Duivelsbruglaan 1
Ginneken
Zaterdag en zondag
13.00 - 17.00 uur

Za Zo
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Nuwenhuys26

Boerderij Nuwenhuys, de naam komt al voor in 1425, 
is een plek waar mensen zich vrij voelen om helemaal 
zichzelf te zijn. De doelstelling van Landgoed Nu-
wenhuys is het bevorderen van de interactie tussen 
mensen met en zonder beperking. Op het landgoed 
vinden activiteiten plaats in lijn met deze doelstelling. 
We nodigen je uit voor bijzondere ontmoetingen!

• Rondleiding door de gerestaureerde boerderij
• Geniet van de optredens van DOT belevingstheater 

om 11.30, 13.00, 14.00 en 15.00u 
Voor jong en oud, met- en zonder beperking

• Bekijk de moes- en pluktuyn onder het genot van 
een kop thee en zelfgebakken brood of taart

• Maak je eigen pizza in het bakhuys v.a. 13.00u
• Kom proeven van het Nuwenhuys bier: blond of 

triple
• Help mee bussels te maken (= takkenbossen bin-

den) voor het bakhuys
• Help mee boomstammen te klieven / houtblokken 

te maken voor het bakhuys
Reeptiend 50 | Mastbos
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Zo
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Bouvignelaan 5 | Mastbos
Zondag 11.00 - 17.00 uur

28

Kasteel Bouvigne27

Het landgoed dateert uit de vijftiende eeuw en bestaat uit een 
sprookjesachtig kasteel omgeven door drie bijzondere tuinen en 
een boomgaard. Sinds 1973 is waterschap Brabantse Delta de 
trotse eigenaar van deze historische buitenplaats.
• Doorlopende rondleidingen in kasteel Bouvigne en de  

kasteeltuinen. Honden zijn niet toegestaan.

De Stichting Veteraan Autobussen koestert het rijdend erfgoed.  
Tijden de Open Monumenten Dagen Breda verzorgen zij met de 
oude BBA bussen twee routes.
VERTREK- EN EINDPUNT, ROUTES EN DIENSTREGELING VAN DEZE 
RIJDENDE MONUMENTEN VIND JE OP ONZE WEBSITE WWW.OMD-
BREDA.NL

Vertrekpunt
aan de Prinsenkade
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Historische bussen Za Zo

Zo
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Woonhuis met werkplaats29

Dit prachtige monument uit 1909 is gebouwd en lange tijd be-
woond door de schilder, meubelmaker en glas-in-lood kunstenaar 
Bartholomeus Klunne. Aan de achterzijde van het huis is op de 
begane grond de werkplaats waar Mirjam Zwolsman haar tassen 
maakt. Vroeger was hier de meubelmakerij en de glas-in-lood 
werkplaats. Op de eerste verdieping vind je het voormalige schil-
dersatelier dat nu is ingericht als vergader- en trainingsruimte.
• Doorlopend rondleidingen

Academiesingel 20
Centrum 
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Beers & Barrels30
In 2004 werd de Drie Hoefijzers Brouwerij op de Ceresstraat ge-
sloten. Hier werd onder andere het bekende ‘Oranjeboom’ en ‘Skol’ 
bier gebrouwen. Sinds twee jaar heeft restaurant Beers & Barrels 
Breda haar intrek genomen in het oude brouwhuis dat vol zit met 
oude elementen zoals de originele oude brouwketels.
• Tijdens de Open Monumenten Dagen is dit restaurant te 

bewonderen en zullen er doorlopend rondleidingen gegeven 
worden door oud werknemers van de brouwerij

Ceresstraat 15 | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Za

Za Zo
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Belcrumhaven | Belcrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Voormalige Seeligkazerne (De Rooi Pannen)31

Het monumentale terrein van de Seeligkazerne is 
veranderd in de schoolcampus van De Rooi Pannen. 
Het hoofdgebouw en beide arsenalen zijn volledig 
gerenoveerd en teruggebracht in de orginele stijl. Daar 
waar de garnizoenen leerden hoe ze onze zuidelijke 
grens moesten verdedigen hebben de studenten nu les-
sen in Toerisme, Recreatie en Horeca. De functie van het 
terrein en de gebouwen is getransformeerd van “strijden 
voor vrijheid” naar “leren met plezier” om te gaan wer-
ken in de gastvrijheidsbranche. 

• Doorlopend rondleidingen door studenten van de 
opleiding Toerisme & Recreatie door het schoolge-
bouw met bezoek aan de leslokalen, keukens en de 
brasserie

• Bekijk het klein Arsenaal met het toeristisch infor-
matiepunt en de theaterzaal/sportzaal

• Bezoek het groot Arsenaal waar nu het praktijkhotel is. 

Fellenoordstraat 93
Fellenoord
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Za Zo
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De Teruggave (oude belastingkantoor)32

De Teruggave is het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuis-
velden. Het gebouw uit de jaren ’60 is gebouwd op miltair oefen-
terrein en getransformeerd tot gastvrije bedrijvigheid.
• Doorlopend films over o.a. de Kwatta chocoladefabriek/ 

Circus Bever/het carnavalsfeest/brouwerijhistorie De Drie 
Hoefijzers/eigentijdse portretten op de Haagdijk/Dichter Bij 
Huis: buurtbewoners en nieuwkomers

• Bezoek het Hof der Zotheid en de Brouwerskamer 
• Verder: #circusacts voor kids #badrituelen uit de zinken teil 

#Food & Future op de toekomst voorbereid

Gasthuisvelden 11
Fellenoord 
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Blind Walls Gallery33
Onthulling nieuwe muurschildering t.g.v. de 75-jarige bevrijding van 
Breda. De 1e van 3 muurschilderingen wordt gemaakt door Poolse 
kunstenaar Otecki op de gevel van De Teruggave, als een ode aan 
Generaal Maczek.
• Dansnest komt met een speciale dansvoorstelling geïnspireerd 

op de Blind Wall muurschildering i.h.k.v. 75 jaar vrijheid.  
De voorstellingen vangen aan om 10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30 / 
16.00u (Per voorstelling zijn 100 plaatsen beschikbaar).  
Parkeerterrein Roofhouse, zijkant van De Teruggave

Gasthuisvelden 11
Fellenoord
Zaterdag 11.00u - 17.00u

Za

Za
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Suppen in de Singel34

‘Monumenten in Beweging’ verbindt monumenten met sport. Een van onze mooie 
monumenten zijn onze Singels. Al suppend over de authentieke monumentale Bredase 
singels rond het centrum, krijg je uitleg van studenten van de Rooi Pannen over de 
historische en monumentale panden langs de route. 

• Sup clinic van ca. 1 uur (6-14 deelnemers per ronde) 
Wat heb je nodig? Zwemkleding, sportieve kleding (afhankelijk van het weer), hand-
doek, slippers, waterschoenen (als je dat zelf prettig vindt), reservekleding. 
Let op! Er is geen gelegenheid tot douchen bij deze locatie. 
De activiteit gaat alleen door bij een minimum aantal van 6 deelnemers per groep.  
De minimum leeftijd is 12 jaar, je moet fysiek fit zijn en een zwemdiploma hebben.  
MELDEN BIJ ZWEMKOM.

Gasthuisvelden 11
Fellenoord
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Za

Inschrijven via onze website! 
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Voormalige rechtbank

De voormalige rechtbank aan de Sluissingel 20 is voor veel Breda-
naars een bekend gebouw, hoewel ze er waarschijnlijk nog nooit 
binnen zijn geweest. Een uniek gebouw uit 1986, ontworpen door 
architecten J.C.M. Franken en M. Bolten. Voor de architectuurlief-
hebber is er veel bijzonders te zien. Van de vierkante zittingszalen 
tot het cellencomplex in de kelder van het gebouw en niet te verge-
ten ‘de draaischijf’.
• Alleen toegang op vertoon van entreebewijs. Rondleidingen 

(max 25 personen) worden gegeven door oud-medewerkers 
van de rechtbank en studenten van De Rooi Pannen.  
Rondleidingen duren ca. 30 min. 

Sluissingel 11 | Fellenoord 
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Electron36
Ooit was elektrotechnische fabriek Electron onderdeel van machi-
nefabriek Backer en Rueb. In 1958 is dit pand gebouwd naar ont-
werp van architect M. Blokdijk. Nu is het een ateliercomplex met 
galerie en grafische werkplaats (Raaf). Samen met de in restau-
ratie zijnde wandschildering van Gerrit de Morée vormt dit gebouw 
een bijzonder gaaf bewaard gebleven voorbeeld van naoorlogs 
industrieel erfgoed.
• Vrije inloop: workshop driedimensionale dieren drukken bij 

Grafische Werkplaats Raaf (doorlopend) 
• Tentoonstelling in MotMot gallery
• o.v. Live restauratie wandschildering Gerrit de Morée

Belcrumweg 19 | Belcrum
Zaterdag en zondag
12.00 - 18.00 uur

Za Zo

Za

Inschrijven via onze website! 
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Pennendijk 1 | Ulvenhout
Zaterdag en zondag
11.00 - 16.00 uur

Het Princenhaags museum heeft zijn onderkomen in de oude 
portierswoning van Begraafsplaats Haagveld. Deze woning dateert 
van 1934. Aan deze portierswoning is geheel in stijl een expositie-
ruimte gebouwd.
• Expositie ‘Wij de kunstenaars van Breda deel IV’ in samenwer-

king met Stedelijk Museum Breda met werk van Arjan Janssen
• Rondleiding “op bezoek bij beroemde buren” op begraafplaats 

Haagveld

Haagweg 334 
Princenhage
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Princenhaags Museum37

Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck38

Za Zo

Museum Paulus van Daesdonck is gevestigd in een Brabantse lang-
gevelboerderij met dwarsdeel. Het is een gerestaureerd gemeen-
telijk monument uit 1903. Het museum heeft een permanente 
expositie over de samenleving van de dorpen rondom Breda met 
voorwerpen uit de eerste helft van de 20e eeuw. Daarnaast is er 
twee maal per jaar een wisseltentoonstelling over een onderwerp 
dat past in de historie van de streek.
• Tentoonstelling `Pronkstukken uit de depots van Paulus`
• Doe mee aan de speurtocht voor kinderen

Za Zo
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Korenmolen De Hoop39

Korenmolen de Hoop te Bavel is een monumentaal pand uit 1865. 
De Molen is maalvaardig geweest tot 1960. Omdat er geen maalwerk 
meer was heeft Jan van Riel de molen rond de 60 jaren stilgezet. 
Hierna is de molen in verval geraakt. Rond 1972 is gestart met de 
eerste grote restauratie die is voltooid in 1978. Daarna is Janus van 
Riel, met zijn kinderen een horecabedrijf gestart om in eigen onder-
houd te voorzien en de molen te kunnen blijven behouden.
• Rondleiding door een gids of de molenaar om 11.00, 12.00  

en 13.00u (max. 30 personen) 
• Live muziek op zondag!

Schoutenlaan 75 | Bavel 
Zaterdag 11.00 - 16.00 uur 
Zondag 10.30 – 16.00 uur

Brouwerij Frontaal40
Frontaal is een jonge innovatieve brouwerij uit Breda, opgericht 
in 2015, maar nu al een begrip in Breda en ver daarbuiten. Na een 
aantal jaar op STEK te hebben gezeten was het tijd voor de vol-
gende stap. Een succesvolle crowdfundingsactie maakte mogelijk 
een volledig nieuwe brouwinstallatie aan te schaffen, en een mooi 
café/proeflokaal te bouwen, allemaal in het monumentale pand 
van de oude snoepfabriek ‘de Faam’.
• Rondleiding van ca. 30 minuten. Start om 13.00, 14.00, 15.00 en 

16.00u.

Liniestraat 31 | Belcrum
Zaterdag en zondag
12.00 - 17.00 uur

Za Zo

Za Zo

Inschrijven via onze website! 
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Door de eeuwen heen is de soldaat een constante geweest in de 
stad. Veel sporten vinden ook de oorsprong bij de soldaat. Op het 
grasveld voor de witte huisjes hebben we allerlei belevingsactivi-
teiten voor jong en oud! Van camouflagenetten, een heuse boot-
camp tot de enige echte Bredase mars. Een stormbaan, hinder-
nisbaan met camouflagenetten en een bootcamp, leren schermen 
door een heuse scherm leraar, demonstraties, leren vullen van een 
ransel, leer marcheren, militaire veldkeuken, ponch-tentjes op het 
veld, fotoshoot bij veldkeuken, berichten sturen en ontcijferen, 
drummen van de Bredase Mars. Alle activiteiten vinden plaats 
onder deskundige begeleiding.

Fellenoordstraat
Fellenoord
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Seelig Zuid41

Sint-Laurentiuskerk42
Sint-Laurentiuskerk is de grote kerk gelegen aan de Dorpsstraat in 
Ulvenhout. Het is een neogotische kruiskerk uit 1904 en de architect 
was de heer C.F. van Hoof. Kenmerkend voor de Laurentiuskerk zijn 
de vijf grote gebrandschilderde ramen in de kapel. De kerk is ge-
bouwd samen met de pastorie welke naast de kerk staat. In de kerk 
vind je een Van Pethegem orgel uit 1803. De kerk staat op de plaats 
van het in 1903 gesloopte slot Grimhuysen. Naast de kerk staat nog 
de toegangspoort van Grimhuysen.
• Vrijwilligers geven toelichting.

Dorpstraat 42 | Ulvenhout
Zaterdag en zondag
12.00 - 17.00 uur

Za

Za Zo
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waar gaan we naar toe?
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WIJ BEDANKEN
Alle beheerders en eigenaren van de 

opengestelde panden, alle vrijwilligers
en Flemming Oprel

UITGAVE
STROOM/Studio ZóoLies in opdracht van

de Gemeente Breda

OPLAGE
7.000 exemplaren

REDACTIE
Annelies Diks-Krijgsman

Nicole Sijogo
Lidwien Hupkens

ILLUSTRATIE VOORKANT
Annelies Diks-Krijgsman

DTP
Francien van Cappelle

Ilja Kramer

FOTOGRAFIE O.A. DOOR
Steven van Roode, Edwin Wiekens, Michael 
de Moree, Jan Korebrits, Marco Diks, Stads-
archief, Johan van Gurp, Michel Kievits,  
Christel Ooms, Arathorn Gummlich, Bas  
Czerwinksi, Michiel Adriaansen, Joyce van 
Belkom, HV KMA.

ORGANISATIE
De organisatie van de Open Monumenten 
Dagen Breda 2019 is in handen van STROOM 
en Studio ZóoLies in opdracht van  
de Gemeente Breda.

BANKGIRO LOTERIJ
OPEN MONUMENTENDAG NEDERLAND
De BankGiro Loterij Open Monumenten-
dag wordt jaarlijks georganiseerd door de 
lokale organisatie en het Projectbureau Open 
Monumentendag in samenwerking met de 
BankGiro Loterij. Met dit evenement willen zij 
gezamenlijk de aandacht voor de monumen-
ten vergroten door dit bijzondere Nederlands 
cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te 
behouden voor een breed publiek.

colofon

De Open Monumentendagen Breda (OMD Breda) staan weer voor de deur. Letterlijk. 
Immers, dan zetten we zoveel mogelijk deuren van vele prachtige, monumentale en 
historische locaties voor u open. Wagenwijd, zodat zoveel mogelijk Bredanaars en be-
zoekers kunnen meegenieten van al het moois dat Breda te bieden heeft.
Tijdens de OMD Breda sluiten we aan bij thema Arts & Entertainment van de European 
Heritage Days 2019. Voor Breda hebben we dat vertaald naar twee rode draden: 75 jaar 
vrijheid én de kunst van Bredaas Vermaak en Vertier.

Breda viert dit jaar dat we 75 jaar leven in vrijheid. Daarom maken we werk van het 
Maczek Memorial waar de collectie van het Maczek museum een nieuwe thuishaven 
vindt. Generaal Maczek heeft met velen gevochten voor onze vrijheid en daarvoor zijn 
wij hen eeuwig dankbaar. Ervaar wat 75 jaar vrijheid voor u betekent in het licht van de 
Bredase vertaling van ‘Vermaak en Vertier’. 
De tweede rode draad zijn de vele monumentale en iconische locaties die te maken 
hebben met vermaak & entertainment. Denk aan bioscopen, musea, horecazaken en 
sport- en spellocaties. Het aanbod is een mooie mix van nieuw en vertrouwd. Bezoekers 
ervaren op 14 en 15 september bij zondere verhalen op bijzondere locaties!

Dit boekje biedt het overzicht en informatie over wat u zoal kunt ervaren en beleven. 
Zonder andere initiatieven tekort te doen, breng ik ook graag de live muziekoptredens in 
monumenten onder uw aandacht. Een prachtig resultaat van wat er kan gebeuren wan-
neer OMD Breda en Breda Barst in hetzelfde weekend vallen en hun krachten bundelen. 

In Breda gaat herdenken en vieren hand in hand. Dan doen we 
ook in oktober met een rijk programma waarin saamhorigheid 
en verbinden centraal staan. Breda brengt het samen.  
Ik wens u inspirerende Open Monumentendagen 2019! 

Marianne de Bie, Wethouder Cultuur

Welkom!
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Ontdek alles wat Breda zo bijzonder maakt op erfgoed.breda.nl. 
Wil je op de hoogte blijven van het erfgoednieuws? Meld je aan via www.erfgoed.breda.nl  

voor de digitale nieuwsbrief die zes keer per jaar verschijnt.
Of volg ErfgoedBreda op Facebook voor interessante weetjes over de stad.

2019 #OMDBREDA

14 & 15 SEPTEMBER


