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Van harte welkom op de Open Monumenten Dagen 2018 in Breda! We presenteren u een afwisselende 
mix van nieuw aanbod en van vertrouwde iconen van Breda. Zo heeft u nu de kans om de Klokkenberg 
te bezichtigen. Dit voormalig sanatorium wordt momenteel compleet gerestaureerd tot landgoed met 
woningen. En wie is er nooit naar de Casinobioscoop in de Reigerstraat geweest? U krijgt een uniek 
kijkje binnenin het oude pand dat met respect voor het verleden wordt omgetoverd tot Foodhall. 

Bijzonder element dit jaar is de combinatie met het internationale festival BredaPhoto. Breda brengt de 
twee evenementen samen. Zo kunt u in de Koepelgevangenis, de Chassékazerne en de Backer & Rueb 
hallen genieten van exposities van BredaPhoto. Lees verderop meer over de speciale tarieven voor de 
BredaPhoto locaties tijdens de Open Monumenten Dagen. 
Verder zijn er nieuwe projecten zoals ‘Een Straat Centraal’. De Bieberglaan, een straat met een speciale 
geschiedenis, bijt dit jaar het spits af. We leggen de verbinding met sport in de vorm van suppen op de 
monumentale Singels of fietsen langs 400 jaar Turfvaart. 

Ook de jeugd is vertegenwoordigd: leerlingen van Tessenderlandt en de Bouwschool laten hun 
vakmanschap zien in verschillende monumenten in de stad. En 100 studenten van De Rooi Pannen 
geven rondleidingen door de monumenten. In het Stadhuis tot slot, presenteren we de nieuwe digitale 
erfgoedkaarten van Breda. Al ons erfgoed, boven én onder de grond is hierin in kaart gebracht. Dat 
overzicht helpt weer om ons erfgoed beter te beschermen. Kortom, jong en oud kan zich twee dagen 
lang onderdompelen in bekende en onontdekte monumenten van Breda. 

Ik ontmoet u graag op 8 en 9 september!

Marianne de Bie
Wethouder Cultuur en Erfgoed

welkom!Open Monumenten Dagen Breda 

WELKOM!
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Soms zien we monumenten steeds verder achteruit gaan en verloederen. Een treurige aanblik. 
Wat zijn we blij als er een nieuwe bestemming wordt gevonden en deze markante gebouwen weer in 
hun oude luister worden hersteld. Niet alleen omdat Breda er mooier en aantrekkelijker van wordt, 
maar ook omdat het onze band met het verleden zichtbaar maakt en ons een blik gunt in de toekomst.  
We geven ons erfgoed door aan de volgende generaties. 

Normaal kun je er niet zo makkelijk binnenkijken, maar tijdens Open Monumenten Dagen Breda kan je 
een bezoek brengen aan monumenten die op weg zijn naar een nieuwe bestemming. Sommigen zitten 
zelfs midden in de restauratie. 
We zijn er trots op dat de volgende monumenten op ons programma staan:
• Voormalige Casino Bioscoop aan de Reigerstraat, wie is hier niet naar de film geweest?  

Dit indrukwekkende pand wordt met respect voor het verleden omgetoverd tot Foodhall Breda
• De Klokkenberg, van sanatorium naar een bijzonder landgoed
• Chassé Kazerne, van kazerne naar museum, naar appartementen en horeca
• Nuwenhuys, van hoeve naar dagbesteding voor mensen met een beperking
• De Koepelgevangenis, van gevangenisterrein naar verzamelgebouw voor ondernemers
• Electron, van fabriek naar een hub voor creatieve bedrijven
• Backer en Rueb, van machinefabriek in Belcrum naar een nieuwe toekomst in het Havenkwartier 

En natuurlijk de monumenten die al een mooie glansrijke toekomst hebben gekregen zoals:
• Hotel Nassau
• De Watertoren in Belcrum 
• Boekhandel Grand Théatre

monumenten 

MET EEN NIEUWE BESTEMMING
Dit jaar introduceren we een aantal nieuwe programmaonderdelen zoals ‘Een Straat Centraal’ en 
‘Monumenten in Beweging’. 
Met ‘Een Straat Centraal’ willen we een hele straat in een monumentaal zonnetje zetten. Sommige 
straten in Breda hebben zoveel monumenten of zo’n speciale geschiedenis dat we deze in zijn geheel 
aan het publiek willen presenteren. Het spits wordt dit jaar afgebeten door de Bieberglaan. Veertig jaar 
geleden hebben de bewoners gezamenlijk voorkomen dat er een snelweg dwars over hun straat zou 
worden aangelegd. Daarmee hebben ze het Markdal gered voor Breda.

‘Monumenten in Beweging’ verbindt monumenten met sport. Een van onze mooie monumenten zijn onze 
Singels. In samenwerking met SUP&Fun kun je de Singels op een bijzondere manier ontdekken.  
Je leert suppen en krijgt tegelijkertijd een toelichting over de Singels en de monumenten die je passeert.

En wat dacht je van Monumentennacht? Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om te slapen  in een 
monument. De Grote Kerk bijt het spits af. Lees verderop in de folder hoe jij in aanmerking kan komen 
voor deze bijzondere overnachting.

Daarnaast komt nog een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand zoals met BLASt. Op 11 
september organiseert BLASt een BLAStcafé over de toekomst van het gebied rond Mols Parking. 

Natuurlijk hebben we ook het aanbod in monumenten die je kunt bezoeken vernieuwd. 
Sommige monumenten doen zelden mee, dus grijp je kans!

Open Monumenten Dagen Breda 

NIEUW!
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www.bredaphoto.nl

Tip!
Tijdens BredaPhoto staat er een spectaculair 
bouwwerk op het dek van de Chassé Parking: The 
Infinity Path beslaat de hele omvang van het plein. 
Het is een tijdelijk Bredaas fotomuseum zonder 
dak. Aan de wanden worden foto’s tentoongesteld. 
Totaal wordt de installatie zo’n 500 meter 
lang; het hoogste punt is 6 meter. Daarmee is 
The Infinity Path ook een echte attractie: een 
uitkijkpost waar het publiek op kan lopen om de 
fotowerken vanuit een heel ander perspectief te 
bekijken. De toegang is gratis.

Wil je het hele festival bezoeken 
koop dan een festivalticket. Deze zijn 
verkrijgbaar bij de Koepel en Breda 
Botanique. Kijk voor alle informatie 
over het programma en ticketprijzen 
op www.bredaphoto.nl.

Openingstijden BredaPhoto van
10.00 - 17.00u. Bij de Koepel mag je 
tot 16.30u naar binnen.

Tijdens Open Monumenten Dagen Breda bruist het in de stad van de fotografie: de 8ste editie 
van BredaPhoto International Photo Festival vindt plaats van 5 september t/m 21 oktober. Een 
groot aantal fotografen uit binnen- en buitenland exposeert dan in de openlucht en op een aantal 
binnenlocaties. Breda viert het feest van de fotografie!
 
Op een drietal locaties ontmoeten Open Monumenten Dagen en BredaPhoto elkaar: in de Koepel, de 
Chassé Kazerne (Breda Botanique) en Backer & Rueb / Van Puijfelik. Voor twee van deze locaties 
hanteert BredaPhoto tijdens de Open Monumenten Dagen een speciaal gereduceerd tarief. 

In de Koepel beleef je een bijzondere ervaring door een installatie van Geert van Kesteren met 
een videowand met 27 schermen en een soundscape, die speciaal voor de Koepel is gemaakt. Een 
toegangskaartje voor de Koepel koop je bij de ingang van de Koepel à € 6,- (normale prijs € 12,-). 

Bijzondere foto-exposities zijn er ook in de hallen van de voormalige fabrieken Backer & Rueb en Van 
Puijfelik. Toegangskaarten voor deze exposities zijn te verkrijgen bij de entree van Backer & Rueb à 
€3,- per stuk. 

Het festivalhart van BredaPhoto met een cafeetje en de boekwinkel en tal van leuke activiteiten vind 
je in het hoofdgebouw van de voormalige Chassé Kazerne (Breda Botanique). 
(Toegang tot Breda Botanique is alleen mogelijk met een festivalticket, verkrijgbaar aan de kassa van 
Breda Botanique en op de website van BredaPhoto). 

5 september t/m 21 oktober
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In Breda-Zuid is op zondag 9 september een compleet en verrassend ‘rondje’ te maken. Veel 
Bredanaars hebben herinneringen aan en verhalen over De Klokkenberg. Het voormalige 
sanatorium-complex wordt nu compleet gerestaureerd. Je hebt nu de mogelijkheid om het 
complex tijdens de restauratie te bekijken.

Op een steenworp afstand ligt de boerderij Nuwenhuys, waar al 1000 jaar gewoond 
en geleefd wordt en die wordt omgetoverd tot een plaats die voorziet in een zinvolle 
dagbesteding voor mensen met een beperking. Vervolg je weg naar het charmante en 
markante Kasteel Bouvigne, waar je maar zelden kunt binnenkijken. Aan de andere kant 
van de Mark vind je de eigenzinnige Bieberglaan. De bewoners organiseren deze dag allerlei 
activiteiten om te vieren dat zij zich 40 jaar geleden met succes hebben verzet tegen het 
doortrekken van de snelweg dwars door hun straat en het prachtige Markdal. Een stukje 
verderop in Ulvenhout kun je Museum(boerderij) Paulus van Daesdonck bezoeken. In het 
museum is de tentoonstelling “175 jaar grens Nederland-België” te zien met als speciale 
invalshoek de spannende smokkelpraktijken.

Dit ‘rondje’ is ideaal met de fiets, maar op zondag rijdt ook een historische bus vanuit het 
centrum van Breda. Kijk voor tijden en haltes op www.omdbreda.nl.

In 1618, precies 400 jaar geleden werd de Turfvaart feestelijk 
geopend. Een consortium van vier brouwers nam het initiatief, 
Ze hadden brandstoffen nodig voor het opwarmen van de ketels 
bij het vergistingsproces. Op 20 november 1618, juist op tijd 
voor het invallen van de winter, werd de eerste moer Breda 
binnengebracht: “met vlag en wimpel verciert, daarop verscheyden 

trompetten waeren blasende ende heeft de groote clocke in teecken van blyschap een halff ure lang 
geluijt gegeven ten aensien van veel duijsenden menschen“.

Deze watergang werd gegraven op de flank van het beekdal van de Bijloop. De Turfvaart leidde naar 
de uitgestrekte veengebieden in de omgeving Schijf, Achtmaal, Nieuwmoer. In dit gebied werd al 
vanaf ongeveer 1450 veen afgegraven en gedroogd. Via turfvaarten werd het vervoerd naar havens 
in Leur en Roosendaal. Pas vanaf 1618 ook naar Breda, via de Bredase Turfvaart. In 1743 was de turf 
op en stopte de winning. In de afgelopen 25 jaar is er hard gewerkt aan onderlinge verbinding en 
uitbreiding van de natuurgebieden in het stroomgebied. Vanaf dertig kilometer afstand van Breda, 
is een lang lint van natuurgebieden bijna geheel aan elkaar geknoopt. Een mooi moment om eens te 
kijken wat die inspanningen opgeleverd hebben.

• Op zondag organiseert Gilde de Baronie vanaf 10,00 uur een fietstocht langs de Turfvaart.  
Een gids geeft uitleg over de landgoederen die op deze route liggen. Kosten € 3,- p.p. 
Aanmelden via www.gildebaronie.nl of www.princenhaagsmuseum.nl

• Op zondag rijdt ook een historische bus vanuit Breda Centrum naar het Princenhaags museum 
en een zestal landgoederen langs de Turfvaart. Bij de landgoederen krijg je uitleg. 
Kijk voor tijden en haltes op www.omdbreda.nl.

• In het Princenhaags museum is een expositie over 400 jaar Turfvaart ingericht.
Initiatiefnemers van 400 jaar Turfvaart zijn Princenhaags museum en Breda Binnenste Buiten.

een nieuw monument

400 JAAR
TURFVAART

binnenkijken in beeldbepalende

MARKDAL MONUMENTEN 
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PROGRAMMA
• Zaterdag 8 september, entree 22.30u
• Voor het slapen gaan hebben we 

een mooi programma voor je  
• Zondag 9 september 07.30u 

Wake-up call en ontbijt
• 09.00u einde

SPELREGELS
• Leeftijd vanaf 18 jaar
• Je bent Vriend van de Grote Kerk.

Nog geen Vriend? Vriend van de Grote Kerk 
worden kan via de website 
www.wordvriendvandegrotekerk.nl

• Aanmelden kan vanaf 27 augustus tot en met 
31 augustus 24.00u. Stuur een e-mail naar 
info@grotekerkbreda.nl o.v.v. Aanmelding OMD 
Monumentennacht

• Je mag 1 introducé(e) meenemen. Deze hoeft 
geen Vriend van de Grote Kerk te zijn

• Je neemt je eigen matje/luchtbed en 
beddengoed mee

• Voor je ontbijt betaal je een bijdrage van €7,50
• 1 september loting en bekendmaking of jij tot 

de gelukkigen behoort 

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om te slapen in de 
Grote Kerk? Een aantal gelukkigen gaat het van zaterdag 8 op zondag 
9 september meemaken! Open Monumenten Dagen Breda en de 
Grote Kerk lanceren dit jaar voor het eerst de Monumentennacht: 
slapen in een monument. 

We hebben 50 plaatsen te vergeven voor deze unieke ervaring. Iedereen die Vriend is van de Grote Kerk 
kan zich vanaf 27 augustus tot en met 31 augustus 24.00 uur inschrijven bij de Grote Kerk door een e-mail 
te sturen naar info@grotekerkbreda.nl o.v.v. Aanmelding OMD Monumentennacht . Met deze bijzondere 
actie steun je de restauratie van de Grote Kerk.

Op 1 september wordt er geloot en krijg je te horen 
of jij bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig 
bent. Wil jij kans maken op deze bijzondere 
ervaring? Bekijk dan de spelregels.

Let op! Je kunt alleen meeloten als je 
bij aanmelding al Vriend van de Grote 
Kerk bent. Kijk voor informatie op:
www.wordvriendvandegrotekerk.nl

bent. Wil jij kans maken op deze bijzondere 

Belcrum biedt een mooie bundeling stoere monumenten en bijzondere 
activiteiten op loopafstand van elkaar. Speciaal voor Open Monumenten 
Dagen Breda zijn de kantoren en hallen van machinefabriek Backer en Rueb 
te bezoeken. Dit is ook het vertrekpunt voor een begeleide rondleiding 
door het gebied die loopt langs het oude spoor en de industrie in de wijk 
(twee keer per dag, inschrijven via www.omdbreda.nl). Maar ook op eigen 
gelegenheid kun je het gebied exploreren. Breng ook een bezoek aan 
museumschip ‘Stad Breda’ dat eenmalig aanmeert in de Belcrum haven.

De monumentale industriële hallen van Backer en Rueb vormen het 
schitterende decor voor een expositie van BredaPhoto (toegang expositie: 
€ 3,-). Neem ook een kijkje in de Watertoren, hier schuin tegenover. 
Vervolg je weg naar het industriële erfgoed van het Electrongebouw, 
met de bijzondere muurschildering van De Morée. In deze voormalige 
schakelkastenfabriek vind je ook het informatiecentrum van Via Breda dat 
je van het verleden in één klap naar de toekomst brengt en waar je meer te 
weten komt over de grootse plannen met dit gebied. Een stukje verderop 
vind je bij STEK een gratis te bezoeken expositie van BredaPhoto. Sluit je 
bezoek aan Belcrum relaxed af bij Belcrum Beach.

industrieel erfgoed in de Belcrum

RONDJE HAVENKWARTIER
monumentennacht

slapen in de 
GROTE KERK
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 1 A Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk 

  B Toren Grote Kerk 

 2  Stadhuis

 3  A Begijnhof

  B St. Catharinakerk 

  C Begijnhofmuseum 

 4 Waalse Kerk 

 5  Koningin Wilhelmina Paviljoen 

  en Huis Brecht

 6  Lutherse Kerk Breda

 7  Antoniuskathedraal

 8  Hotel Nassau Breda 

 9  Voormalige Casino bioscoop 

  (Foodhall Breda)

 10  De list met het Turfschip

 11  Paardentram

 12  Fotospeurtocht ‘De Oranjeboom’ 

 13  Grand Theatre

 14  Stedelijk Museum Breda 

 15  Brouwerij de Beyerd

 16  Catechistenhuis

 17  Chassé Theater

 18 Blind Walls Gallery

 19 Ambachtenmarkt

 20  Stadsarchief

 21  Chassékazerne

 22  Museumschip ‘Stad Breda’

 23  Electron

 24  STEK

 25 Watertoren

 26  Backer en Rueb

 27 Via Breda infocentrum (Electron)

 28 Theater Gimbrère

 29 Sacramentskerk

 30 Protestantse Laurentiuskerk

 31 Kasteel Bouvigne

 32 Bieberglaan

 33 Boerderij Nuwenhuys

 34 De Klokkenberg

 35 Museum Paulus van Daesdonck

 36 Voormalig Belastingkantoor 

 37 Suppen in de Singels

 38 Princenhaags museum

 39 Historische bussen 

Geen monumenten zonder vakmanschap! Jong geleerd is oud gedaan.
Tijdens Open Monumenten Dagen zijn scholieren en docenten van Tessenderlandt, mavo 
en voorbereidend mbo en Bouwschool Breda samen aan het werk op de volgende locaties: 
• Boschstraat 33: patriciërshuis van de Catechisten
• Hoek Molenstraat/Oude Vest
• Gasthuisvelden 11: de Teruggave (oude belastingkantoor)

JONGEREN ALS GIDS
Open Monumenten Dagen Breda en De Rooi Pannen hebben met ingang van 2018 een 
bijzonder samenwerkingsverband. Maar liefst 100 studenten van deze opleiding geven 
rondleidingen door de monumenten. Je komt ze ongetwijfeld tegen!

jong geleerd is oud gedaan

AMBACHTEN UITGELICHT
de locaties 
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Stedelijk Museum Breda
Nassauwandeling (speurtocht) 
door het museum en het centrum
pagina 30

14 Museumschip ‘Stad Breda’
Neem een kijkje op het dek 
en in de stuurhut!
pagina 35

22

Kasteel Bouvigne
Flaneren in de kasteeltuinen in 
prinsessen- of ridderkleding
pagina 41

31 Bieberglaan
Diverse kinderactiviteiten
in de speeltuin
pagina 41
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Boerderij Nuwenhuys
Help mee in het Bakhuys 
en maak er je eigen pizza!
pagina 42

33 De Klokkenberg
Springkussen

pagina 43
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Voormalig Belastingkantoor
Kleur het militaire verleden en 
speel Jan Soldaat Memory
pagina 45

36 Suppen in de Singels
Peddelend het centrum door
(vanaf 12 jaar, betaalde acitiviteit)
pagina 46
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Historische bussen
Tuffend in een historische bus 
langs de monumenten
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en in diverse monumenten liggen 
speciale monumentenkijkers!

Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk
Op ontdekkingstocht door de kerk
of beklim de toren (vanaf 12 jaar)
pagina 18

1A Stadhuis
Tentoonstelling van 
archeologische vondsten 
pagina 19

2

Anthoniuskathedraal
Wandel boven de gewelven of beklim  
de toren (vanaf 5 jaar, onder toezicht)
pagina 26

7 De List met het Turfschip
Varend beleef je de spannende 
List met het Turfschip
pagina 28
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Paardentram
Een ritje door Breda in de tram, 
getrokken door paarden!
pagina 28

11 Fotospeurtocht ‘De Oranjeboom’
Doe mee met de fotospeurtocht 
door het centrum van de stad!
pagina 29

12

leuk voor de

KIDS!
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De vorstelijke toren is het resultaat van het huwelijk van de Bredase 
Johanna van Polanen met de Duitse graaf Engelbrecht van Nassau.
Breda werd zo een internationale hofstad. Stadsgidsen van Gilde de 
Baronie en Klokkenluiders Gilde Breda brengen je met uitleg en klokgelui 
naar een hoogte van 60 m. Tussen de beiaardklokken volgt de ontmoeting 
met de stadsbeiaardier.

Torenbeklimming met uitleg over de Nassau-klok, Torenwachterskamer, 
Beiaard met cabine. Minimum leeftijd 12 jaar.

B Toren van de Grote Kerk

Kerkplein 2 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Stadhuis2

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

Vraag een Nederlander of hij de Nachtwacht kent en hij zegt ja. Vraag een 
Spanjaard of hij Las Lanzas kent en hij zegt ja. En laat nu net de verovering 
van Breda het onderwerp zijn van dit schilderij. Daarom hangt er een kopie 
van dit hoogtepunt uit de Spaanse schilderkunst in het Bredase stadhuis. 
Gelukkig is de relatie tussen onze landen tegenwoordig beter dan toen.

Minitentoonstelling over Las Lanzas en de belegering van Breda aan 
de hand van kaarten, afbeeldingen en archeologische vondsten (hal). 
Presentatie van de nieuwe Erfgoedkaart Breda (grote trouwzaal).
Beide doorlopend.

Za Zo

Za ZoGrote of Onze Lieve Vrouwe Kerk1

A De Grote Kerk
De 15e-eeuwse Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk is gebouwd 
door de (Oranje-) Nassaus, de voorvaderen van ons Koninklijk 
Huis. Het is de grootste Nassaukerk van Nederland, zelfs 
van Europa. Door de reizen van Hendrik III van Nassau in 
Zuid-Europa kwam hij in aanraking met de renaissance 
architectuur. Daarom zijn overal in en aan de (vooral gotische) 
kerk kenmerken van de renaissance terug te vinden. De 
Grote kerk behoort daarmee tot een van de vroegste 
voorbeelden van renaissancekunst buiten Italië. Toppunt van 
Renaissancekunst zijn de gewelfschildering, het praalgraf en 
het drieluik van beroemde schilder Jan van Scorel. Mooier 
wordt ten noorden van de Alpen niet aangetroffen.

‘Kleine dingen in de Grote Kerk’. Stadsgidsen van het Gilde 
De Baronie geven korte rondleidingen langs onopvallende 
details van het interieur van de Bredase Grote Kerk. In 
een 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.
Starttijden 13.00u, 13.45u, 14.30u, 15.15u en 16.00u. 
Verzamelen onder de preekstoel.

Kerkplein 2 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Za Zo
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B St. Catharinakerk

Catharinastraat 45
Centrum
Zaterdag 12.00 – 16.00 uur

Catharinastraat 29
Centrum
Zaterdag en zondag
12.00 – 17.00 uur

Za

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’. Omdat het begijnhof een 
zelfstandige parochie was is deze dus een kerk en geen kapel.
Het kerkinterieur ademt nog helemaal de sfeer van het 19e eeuwse, vrome 
katholicisme. Pastoor Van Zon was verantwoordelijk voor de bouw van de 
nieuwe kerk op het hof.

De kerk is op zaterdag tussen 12.00 en 16.00 vrij te bezichtigen.

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 begijnenleven belicht. Er draait een audiovisueel programma 
‘Bruiden van Christus’ en er zijn enkele bijzondere relieken te zien uit de 
collectie Hamers-IJsebrand.

Za Zo

C Begijnhofmuseum

Begijnhof3 Za Zo

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

Het Begijnhof Breda is de oudste instelling van de stad 
en ongetwijfeld een van de oudste rechtspersonen van 
Nederland. Ooit waren ongeveer 1000 Begijnhoven of 
conventen in Europa. In een aantal gevallen resteert nog 
wel de bebouwing maar zijn de oorspronkelijke instellingen 
opgeheven. Dit alles met uitzondering van het Begijnhof Breda 
dat eeuwenlang bescherming heeft genoten van het geslacht 
van de Nassaus.

• Vrije bezichting van het Begijnhof met kruidentuin op 
zaterdag en zondag tussen 09.00 en 18.00u.

• Op zaterdag en zondag tussen 11.00 - 17.00u 
tentoonstelling “Begijnen in Europa” in de begijnenzaal. 
Ontdek waar de Begijnen in Europa zaten, waar de 
begijnen hebben overleefd en waar in deze tijd nieuwe 
begijnhoven ontstaan.

A Begijnhof
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Het Huis van Brecht en het Koningin Wilhelmina Paviljoen, twee 
monumenten op het Kasteel van Breda in de schijnwerper. Bezoek de 
thematentoonstelling over prins Filips-Willem, de oudste zoon van Willem 
van Oranje. Hij is 400 jaar geleden gestorven. Na zijn langdurige gijzeling 
aan het Spaanse Hof in Madrid heeft hij een belangrijke economische 
impuls gegeven aan de stad Breda in het toenmalige Europese bestel.

• Thematentoonstelling over prins Filips-Willem
• Uitleg over de Tiendaagse Veldtocht aan de hand van twee grote 

olieverfdoeken
• Bezichtiging historische maquette van het Kasteel van Breda anno 16e eeuw

Koningin Wilhelmina Paviljoen & Huis Brecht5

Kasteelplein 10 | Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Veemarktstraat 11
Centrum
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Lutherse Kerk6

Za Zo

De Lutherse kerk is verscholen tussen de Veemarktstraat en het Stadserf. 
In 1777 kochten de Lutheranen deze toenmalige patriciërswoning.
De ondergrondse keuken dateert 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, met name uit Duitsland, die hier gelegerd werden.

• Bezoekers worden rondgeleid
• 13.00u en 14.30u optreden van het Brabants Operettekoor (30 min) 
• De Crypte is niet toegankelijk voor rolstoel of mindervaliden

Za

Waalse Kerk4

De Wendelinuskapel is in 1440 gebouwd in opdracht van 
Johanna van Polanen en is vernoemd naar een Ierse prins die 
(na allerlei omzwervingen) ging leven in Trier (D).
In 1535 kwam de kapel in handen van de Begijnen. Nadat in 
1590 het Turfschip onder leiding van de Franse Hugenoot 
Heraugière Breda binnenvoer, kreeg hij de kapel voor zijn 
Franse protestantse “vrienden”.
Kortom, deze kapel heeft Ierse, Nederlandse, Duitse en Franse 
invloeden. Als dat niet Europees is...

• Expositie van een twintigtal schilderijen en tekeningen: 
“Het Begijnhof door de ogen van Bredase kunstenaars”

• Op zaterdag zorgt The Old Fashion Band voor de muzikale 
omlijsting

• Op zondag beroert een bewoonster van het Begijnhof de piano.
• Speciaal voor deze monumentendag is er Wendelinus bier 

te verkrijgen; uniek in Nederland en België
• Op verzoek kan de geschiedenis van de kapel verteld 

worden
• Je kan je inschrijven voor de cursus “de historie van 

Breda voor beginners”, die op 12, 19 en 26 maart 2019 
wordt gegeven

• Er is een stand waar boeken over en kaarten van Breda te 
koop zijn; een unieke kans je collectie Breda-boeken aan 
te vullen

Za Zo

Catharinastraat 83
Centrum
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur 
Zondag 13.00 – 17.00 uur
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Hotel Nassau Breda is gevestigd in een prachtig monumentaal complex in 
de Nieuwstraat. Anders dan de naam doet vermoeden één van de oudste 
straten van de historische binnenstad. Het meest luxe hotel van Breda 
bestaat uit drie voormalige hofhuizen (waarvan één later werd omgedoopt 
tot weeshuis ‘Liefdegesticht’) en een prachtige kapel. De historie van deze 
panden is nog altijd duidelijk voelbaar.

• Rondleidingen door het hotel (max. 8 personen per groep). 
Inschrijven via onze website

• Dansvoorstelling in de kapel door Dansnest. Met dank aan Vrienden 
Podiumkunsten Breda. Te bezoeken via de Binnentuin. Voor tijden zie website.

Hotel Nassau Breda8

Nieuwstraat 21 | Centrum
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Zo

Reigerstraat 24a
Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 – 17.00 uur

Voormalige Casino Bioscoop 9

Veel Bredanaars hebben herineringen aan het pand van de Casino bioscoop 
of hebben hier een filmvoorstelling bezocht. Na een leegstand van zo’n 
9 jaar wordt het pand nu getransformeerd naar een horecalocatie voor 
Foodhall Breda. Hierbij zijn verschillende historische en monumentale 
delen ontdekt die zelfs nog uit de middeleeuwen stammen.

Kom kijken naar de oude schatten die tevoorschijn zijn gekomen en 
werp een blik in de toekomst van het pand. Afhankelijk van de actuele 
stand van de verbouwing worden er korte rondleidingen door de grote 
zaal gegeven. Volg onze website en facebook pagina voor de laatste 
informatie.

Za Zo

Antoniuskathedraal7

Velen denken dat de Grote Kerk een kathedraal is, maar de 
échte kathedraal staat in de St. Janstraat.
De Antoniuskathedraal (1837) laat een neoclassicistische 
bouwstijl zien die typerend is voor het begin van de 19e eeuw.

Hij is één van de eerste grote katholieke kerken in het zuiden 
die na de Franse Revolutie nieuw gebouwd mocht worden. 
Waterstaat zag toe op de bouw (vandaar: waterstaatskerk).

• Rondleiding door het kerkgebouw, vanaf 5 jaar onder 
ouderlijk toezicht

• Wandeling boven de gewelven en torenbeklimming tot 
aan de klokken

• Interactieve kerkwandeling ‘Geloof in Kunst’
• Startpunt voor stadswandeling ‘Maria in Breda’
• Bespeling van het monumentale Loret- /

Maarschalkerweerd-orgel

Za Zo

St. Jansstraat 8
Centrum
Zaterdag en zondag
10.00 - 17.00 uur
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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.
Kijk op onze website voor meer informatie.

Fotospeurtocht De Oranjeboom12

Grote Markt (infostand)
Centrum
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Van Coothplein 17b
Centrum
Zaterdag 09.30 – 17.30 uur
Zondag 11.00 - 17.00 uur

Grand Theatre13

Grand Theatre Boekhandel & Lunchroom is gevestigd in een 
rijksmonument. Het gebouw is ontworpen omstreeks 1919 door de Bredase 
architect J. van Bilsen en zijn zoon. Het is gebouwd in art-decostijl, met 
een Moors torentje als ‘paleis voor het volk’. In eerste instantie heette het 
Theatre Olympia. Tot 2007 in gebruik als bioscoop en nu alweer ruim twee 
jaar een boekhandel met lunchroom.

Rondleiding ieder heel uur. Op zaterdag geopend van 09.30 – 17.30u, 
eerste rondleiding om 10.00u, laatste om 17.00u. Op zondag geopend van 
11.00 – 17.00u, eerste rondleiding om 12.00u en laatste om om 16.00u.

Za Zo

ZaDe List met het Turfschip10

Tijdens de Tachtigjarige oorlog was Breda bezet door de Spanjaarden. Op 4 
maart 1590 voerde Prins Maurits een list uit gebaseerd op het Paard van Troje. 
Hij verstopte 75 soldaten in het Turfschip van schipper Adriaan van Bergen en 
vertrok uit Etten-Leur voor de herovering van het Kasteel van Breda.

• Rondvaart door de slotgracht van het Kasteel van Breda 
Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene. Elke 15 
minuten vertrekt er een boot. Een rondvaart duurt ca. 25 min. Per 
afvaart 12 passagiers. 15 min. voor afvaart melden. 
Inschrijven via onze website.

• De List met het Turfschip wordt door acteurs uitgebeeld
• Uitleg over de List, de Tachtigjarige oorlog en het Kasteel

Za Zo

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

Paardentram11

Maak een rondrit in de antieke paardentram van Stalhouderij Joosen.
De paardentram wordt getrokken door twee volbloed paarden. De rondrit 
duurt ca. 25 min. en voert door het centrum en groene hart van Breda.

Zo

Grote Markt | Centrum
Zondag 11.00 – 17.00 uur
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Sinds 1838 is familiebedrijf De Beyerd een plaats waar je samenkomt, 
vrienden en familie ontmoet en ondertussen geniet van een goed glas 
bier, wijn of anders. Het is een verlengstuk van de huiskamer, een 
bruin café zoals dit ooit bedoeld is. Een ruime keuze speciaalbier is de 
toegevoegde waarde. In 1992 is de Beyerd uitgebreid met een restaurant 
waar speciaalbier de hoofdrol vervult in de bereiding van gerechten en 
als begeleidende drank. 2004 is het jaar dat de Beyerd start met een 
bierbrouwerij. Naast eigen recepten wordt er ook Drie Hoefijzers Klassiek 
gebrouwen volgens origineel Bredaas recept.

Doorlopend rondleidingen door de Brouwerij. Niet geschikt voor kleine kinderen.

Boschstraat 26 | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Za ZoBrouwerij de Beyerd15

Catechistenhuis16

Dit prachtige historische patriciërshuis is van de Vereniging van Catechisten. 
Deze vereniging werd in 1928 opgericht door Mgr. F.B.J. Frencken. Doel was 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van fabrieksmeisjes in Breda  
(‘de meisjes van Kwatta’). Na de oorlog verschoof de aandacht naar het 
wijkwerk en de gezinszorg, waar de catechisten pioniersters waren.

Maak hier kennis met wat Tessenderlandt in hun mavo opleiding aan 
modern toegevoegd ambacht laat zien. De Techmavo, Business mavo en 
Care- & Beauty mavo laten je kennismaken met beroepselementen van 
hun maar liefst zeven verschillende voorbereidende middelbare beroepsopleidingen.

Za

Boschstraat 33 | Centrum
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Stedelijk Museum Breda14

Stedelijk Museum Breda is gevestigd in het Oudemannenhuis, 
ook bekend als De Beyerd. Het is één van de oudste gebouwen 
van Breda en fungeerde eeuwenlang als gasthuis voor onder 
andere daklozen en passanten. Het eigentijdse museum 
brengt de stadsgechiedenis van Breda en omgeving tot leven 
en maakt tentoonstellingen op het snijvlak van erfgoed, 
geschiedenis en actuele beeldcultuur. Het monumentale 
Beyerd gedeelte, de projectruimte NEXT en Café Lanzas zijn 
gratis te bezoeken.

• Op zaterdag en zondag worden er elk half uur informele 
mini-lezingen gegeven door een museumdocent over het 
monumentale gedeelte van Stedelijk Museum Breda 
De mini-colleges starten om 14.00u, 14.30u, 15.00u en 
15.30u en zijn gratis te volgen

• Nassauwandeling (speurtocht) - Ga op ontdekking door 
het museum (let op, betaalde toegang!) en door het 
centrum van Breda met het gezin

• Op zondag is het jazzconcert ‘Jazz in Lanzas’ van 11.00u - 
12.15u gratis te bezoeken in het café

Kijk voor de betaalde tentoonstellingen op de website
www.stedelijkmuseumbreda.nl.

Za Zo

Boschstraat 22 | Centrum
Zaterdag en zondag
10.00 - 17.00 uur
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De Oude Vest is onderdeel van de cirkel van de stadsmuur en stadsgracht die 
vroeger rond de kleine binnenstad liep. Op deze plaats stond de middeleeuwse 
stadsmuur en Gevangentoren. Deze toren is in 1828 gesloopt en was tot enkele 
jaren voor de sloop nog in gebruik als gevangenis.

ONDERWIJS EN VAKMANSCHAP 
Demonstratie van metseltechnieken door de Bouwschool Breda en de 
afdeling Bouwen, Wonen en Interieur van Tessenderlandt.

Ambachtenmarkt19

Molenstraat | Oude Vest
Centrum
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Stadsarchief20

Stadsarchief Breda verzamelt en beheert de geschiedenis van de stad en 
zijn inwoners. Benieuwd naar hoe we dat doen? Met de rondleiding kom 
je op plekken in de Chassékazerne waar je normaal niet komt zoals het 
ondergrondse depot. Koel en donker en nu voor iedereen toegankelijk. We 
bewaren er meer dan 10 kilometer aan Bredase historie! Je zult zien dat de 
verhalen veel verder reiken dan de grenzen van de stad, Europa in!

Ieder uur vindt er een rondleiding plaats (max 15 personen per groep). 
De eerste rondleiding start om 11.00u. Inschrijven via onze website.

Za

Za

Parade 10 | Centrum
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Chassé Theater17

Het Chassé Theater ligt als een modern baken aan de rand van het historisch 
stadshart. Bij binnenkomst in het theater blijft de foyer elke keer weer boeien. 
Een overweldigende en tegelijk kleurrijke ruimte waarin uitgaan een extra 
dimensie krijgt. Zo heeft de architect het ook bedoeld. “Theater is een feest en 
daarbij hoort kijken en bekeken worden”.

• Tussen 11.00 en 17.00u zijn er doorlopend rondleidingen.
• Op zondag is het mogelijk om een oud theaterdoek te bezichtigen in 

de Grote Zaal van het theater. Dit doek is tijdens de verbouwing van 
de oude Casino Bioscoop aan de Reigerstraat tevoorschijn gekomen en 
wordt nu eenmalig getoond.

Za Zo

Claudius Prinsenlaan 8
Centrum
Zaterdag en zondag 
11.00 – 17.00 uur

Blind Walls Gallery18

Ga mee op ontdekkingstocht langs de Blind Walls Gallery! Speciaal voor deze 
gelegenheid nemen we je mee langs een aantal muurschilderingen waarin het 
thema Europa een rol speelt en delen we de verhalen achter de schilderingen 
en hun makers.

Gratis fietstour. Ontdek het verleden, heden en de toekomst van Breda. 
Start om 11.00u op de Mols Parking. Max. 15 deelnemers.
Inschrijven via onze website.

Mols Parking | Centrum
Zaterdag en zondag
11.00 uur

Za Zo
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Het vrachtschip “Stad Breda” lag tussen 1925 en 1940 aan de Prinsenkade 
in Breda. Het vervoerde vracht voor de Bredase industrie, zoals: FAAM, 
Kwatta, ETNA, Hero, Breda Bier en zelfs de wedstrijdsloep van de KMA is 
eens aan boord geweest. Het schip ondergaat momenteel een restauratie 
die bovendeks is afgerond. Voorlopig doet het schip in dit weekeinde 
eenmalig Breda aan.

Rondleiding bovendeks en een kijkje in de stuurhut

Belcrumhaven | Belcrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Za ZoMuseumschip ‘Stad Breda’22

Electron23 Za Zo

Speelhuislaan 171 
Belcrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

In voormalige schakelkastenfabriek Electron bruist het tegenwoordig van 
beeldmakers en kunst. Het monumentale pand is in interieur en exterieur 
een gaaf bewaard gebleven voorbeeld van naoorlogs industrieel erfgoed. 
In deze bijzondere setting werken meer dan 60 makers en is het publiek 
nu ook welkom voor een kijkje in de keuken en een kop koffie in het 
galeriecafé met uitzicht op de makershal.

Op ontdekkingstocht door het gebouw zie je hoe de creatieve makers van 
Electron op geheel eigen wijze de link leggen tussen het verleden en heden. 
Neem een kijkje in het verleden met de monumentale wandschildering van 
Gerrit de Morée, uit 1958. Voor kunst, een lekkere kop koffie en lunch kan je 
terecht in het galeriecafé MotMot gallery, met uitzicht op de makershal.

Chassékazerne21

Van Chassékazerne naar Breda Botanique. De Chassékazerne is het oorspronkelijke hoofdgebouw van 
een uitgestrekt militair complex. Het is gebouwd in 1898-1899 met zijn hoektorentjes, kantelen en 
imitatieschietgaten.

De kazerne is genoemd naar generaal baron Chassé (1765-1849), die bekend werd door de verdediging 
van de citadel van Antwerpen tegen de Fransen in 1832. Hij moest uiteindelijk de citadel overgeven. 
Chassé overleed in 1849 en werd begraven op het kerkhof van Ginneken.

RONDLEIDING ‘VAN CHASSÉ KAZERNE NAAR BREDA BOTANIQUE’
Het sfeervolle gebouw krijgt een nieuwe bestemming en begint daarmee aan haar derde jeugd. 
In samenwerking met Goedzooi en het Stadsarchief wordt een beeld geschetst van het verleden, 
heden en toekomst. Rondleiding alleen na inschrijving via onze website.

Tip: bezoek ook de tentoonstelling van Breda Photo
in het gebouw (betaalde activiteit)

Za

Parade 12 | Centrum
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

34



ZaWatertoren25

Speelhuislaan 158
Belcrum
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Centraal In Europa: Breda. Centraal in Breda: de 
Belcrumwatertoren. Centraal in de Belcrumwatertoren: 
activiteiten van de Toreniers, op allerlei terreinen, voor 
opdrachtgevers in Nederland, maar steeds meer ook in 
Europa. 

Tijdens de Open Monumenten Dagen laten enkele 
Toreniers zien aan wat voor projecten vanuit de 
Belcrumwatertoren gewerkt wordt. Dat zal zeker 
verrassend zijn. Kom kijken en oordeel zelf!

• Zelf rondneuzen op de begane grond van de 
Belcrumwatertoren

• Elk half uur: luisteren naar ‘Het Verhaal Van De 
Belcrumwatertoren’ in de Pompkamer (ooit de enige 
echte ruimte in de Belcrumwatertoren) door Ineke 
Spapé van SOAB (eigenaar watertoren) en studenten 
van de Rooi Pannen

• Informatie te zien over EU-projecten, zoals 
die door de Toreniers, de huurders van de 
Belcrumwatertoren, zijn en worden gedaan (op de 
begane grond)

• Onder de indruk raken van de hoogte van de 
watertoren, vanaf een zitzak in de vide

• Tot rust komen met passende Watermuziek

STEK24

STEK is een broedplaats voor creatieve ondernemers. Op een braakliggend terrein verrijzen 
winkeltjes, werkplaatsen, galeries en kantoorunits. Duurzaamheid en hergebruik staan op STEK 
hoog in het vaandel. Net zoals samenwerken. Alle bebouwing is tijdelijk, flexibel en mobiel. Er is 
een boot, verschillende uitgebouwde werkunits, een strogebouw, een stadsbus en grote loods voor 
vergaderingen. Ook ondernemen? We hebben nog plek!

Op STEK is een van de tentoonstellingen van Breda Photo gratis te bekijken.

Veilingkade 9a | Belcrum
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Za Zo
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Het kantoor van Gimbrère Advocaten in Breda opent zaterdag 
haar deuren voor publiek. De Baronielaan werd in korte tijd, 
van 1898 tot aan de Eerste Wereldoorlog gebouwd. De beide 
hoekpanden met 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 bijeenkomsten worden georganiseerd.

• Korte muzikale optredens van het duo Fin-de-siècle, 
afgewisseld met voordracht van poëzie

• Yvonne 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. Ze sluit 
haar voordracht af met het gedicht dat ze zelf schreef, 
geïnspireerd door de Baronielaan. Bezoekers worden 
uitgenodigd en op weg geholpen om zelf een gedicht te 
schrijven

ZaTheater Gimbrère28

Baronielaan 1 | Ginneken
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Backer en Rueb26

In de vorige eeuw beleefden de groente- en veeveiling en de staal- en 
machine industrie hier hun hoogtijdagen. Bezoek de foto expositie over 
de geschiedenis van de fabriek en maak een wandeling door authentiek 
en fotogeniek Belcrum.De wandeling start vanuit Machinefabriek Breda 
(hoofdkantoor van het Backer & Rueb complex) en volgt de spoorlijn 
die door de wijk Belcrum leidt en eindigt bij het Havenkwartier (Pier 15). 
Organisator: stichting Puur Zien.

• 13.00 - 16.00 foto-expositie In het Backer & Rueb gebouw 
• Start wandeling 13:00 en 15:00u vanaf het kantoorgebouw 

(Max. 20 personen per groep) Inschrijven via onze website.

Za Zo

Speelhuislaan 173
Belcrum
Zaterdag en zondag 
13.00 – 16.00 uur

Via Breda infocentrum27

Via Breda staat voor de verandering van de Bredase Spoorzone in het 
centrum van de stad. Een gebied van ca. 100 hectare, direct grenzend 
aan de historische Bredase binnenstad, verandert van grootschalige 
industriecomplexen naar een compleet nieuw stadsdeel: een extra 
stad, naast de historische Bredase binnenstad. De plek om te wonen, 
ondernemen, werken en te ontmoeten!

Bekijk de plannen voor het Havenkwartier.

Belcrumweg 19 | Belcrum
Zaterdag en zondag
11.00 tot 16.00 uur

Za Zo
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Kom naar landgoed Bouvigne, want zowel het kasteel als de kasteeltuinen 
zijn open. Je komt meer te weten over de historie van het Bredase kasteel 
(1494), de connecties met Oranje Nassau (1614), de voormalige bewoners de 
catechisten (1930) en over de huidige eigenaar, het waterschap (1973).

• Doorlopend rondleidingen in kasteel Bouvigne en de kasteeltuinen
• Expositie over het leven van de catechisten op Bouvigne
• De allerkleinste bezoekers kunnen zich in het Koetshuis verkleden en 

als prinses of als ridder in de kasteeltuinen flaneren

Kasteel Bouvigne31

Bouvignelaan 5
Ginneken | Mastbos
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Bieberglaan32

Bieberglaan | Bieberg
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Zo

Zo

De Bieberglaan is het mooiste laantje van Europa…aldus de bewoners die 
dit jaar als buurtvereniging hun 40-jarig bestaan vieren. Zij delen hun 
verhalen over de ludieke strijd tegen de rondweg dwars door het Markdal, 
de illustere geschiedenis van het laantje, de heerlijke natuur en de 
beroemde Bredanaars die rusten op de monumentale begraafplaats.

• Vanaf 12.00 uur elk half uur rondleiding door buurtbewoners. 
Startpunt: Restaurant Uittewaal

• Expositie en film in het kapelletje van de begraafplaats
• Kinderactiviteiten in de speeltuin
• Hapjes uit het Markdal
• Exclusieve kijkjes bij de bewoners thuis

Sacramentskerk29

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 is hun thuisbasis. In 2000 heeft 
het koor het gebouw (met het eerste betonnen dak in Nederland) in eigendom 
verworven. Daarmee is niet alleen het gebouw, maar ook het Europese erfgoed 
dat het koor uitdraagt, behouden.

Vrije inloop.

Za

Zandberglaan 58
Zandberg
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Protestantse Laurentiuskerk30

Duivelsbruglaan 1
Ginneken
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Op deze plek staat al sinds 1316 een gebedshuis. Het kerkgebouw was 
sindsdien vaak het slachtoffer van oorlogsgeweld en diende als munitie 
opslagplaats voor de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige oorlog. 
Bij het Citadelmonument (Chassé) liggen de slachtoffers van de Belgische 
opstand begraven. Het huidige gebouw bevat vele bezienswaardigheden, 
o.a. gebrandschilderde ramen van Charles Eyck en een 12de/13de eeuws 
doopvont.

Om 15.00 u geeft Gijs van Spankeren (organist Laurenskerk) een concert.
Zie voor informatie: 
www vriendenprotestantselaurentiuskerkginneken.nl.

Za
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De Klokkenberg34

Sanatorium complex de Klokkenberg is een van de grootste rijksmonumenten uit de Wederopbouw 
periode. In de jaren 50 heeft het gefungeerd als het grootste en modernste tuberculose-sanatorium 
van Nederland. In 2017 begon de transformatie van het rijksmonumentale complex tot Landgoed 
de Klokkenberg; een dorpje van ca. 180 woningen. In de verschillende gebouwen komen bijzondere 
koopwoningen, uiteraard met behoud van het historische karakter.

• Rondleidingen om 11.30, 13.00, 14.00 en 15.30 uur, waarbij u een kijkje neemt in en om Landgoed de 
Klokkenberg. Max 20 deelnemers per rondleiding. 
Inschrijven via onze website. Voor aanvang rondleiding melden op het plein

• Springkussen voor de kinderen 

Let op: i.v.m. bouwwerkzaamheden zijn delen beperkt  
of moeilijk toegankelijk, er zijn geen werkende liften aanwezig.

Zo

Galderseweg 91
Breda Zuid-Oost | Mastbos
Zondag 11.00 - 17.00 uur

Boerderij Nuwenhuys33 Zo

Reeptiend 50
Markdal | Mastbos
Zondag 11.00 - 17.00 uur

Boerderij Nuwenhuys, waar al meer dan 1000 jaar gewerkt 
en geleefd wordt, heeft altijd middenin Europa gestaan. 
Strategisch gelegen in het Markdal en langs de doorgaande 
route van Breda naar het zuiden, is het altijd een plek 
geweest waar mensen uit verschillende windstreken elkaar 
ontmoetten. Sinds de ingrijpende restauratie in 2017, is het 
opnieuw een plek voor bijzondere ontmoetingen: dit keer 
tussen mensen met en zonder beperking.

• Stel je open voor bijzondere ontmoetingen met mensen 
met een beperking

• Laat je rondleiden in de gerestaureerde boerderij op elk 
heel uur

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

• Maak je eigen pizza’s in het bakhuys v.a. 13.00u
• Luister naar muzikale optredens om 11.30, 13.30 en 15.30u
• Help mee bussels (takkenbossen) te maken voor het 

bakhuys
• Help mee boomstammen te klieven / houtblokken te 

maken voor het bakhuys
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Voormalig Belastingkantoor36 Za Zo

‘Foods & Boots, leven van en voor het leger’, neemt je in de Teruggave 
(oude belastingkantoor) mee naar sport, spel en vertier van Jan Soldaat. 
De Gasthuisvelden heeft in het verleden verschillende miltiaire functies 
gehad. Het diende als schootsveld, exercitieterrein en kazerne. Schermen, 
zwemmen en muziek staan in de spotlight.

ZATERDAG
• Rondleidingen in en rond het voormalig belastingkantoor 

door Junior City Guides van Tessenderlandt. Aanvang 
12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur

• Afdeling Horeca, Bakken en Recreatie van Tessenderlandt serveert ‘soldaten’-soepjes. 
• Coloriginals, ingekleurde oude prenten door Gerard Kamp

ZATERDAG EN ZONDAG
• Bezoek de exposities ‘Foods & Boots’, ‘Waterpret in Breda begin twintigste eeuw’ over de militaire 

zwemkom, Het Kosteloze en ‘t Ei en de presentatie ‘Gebreide badpakken - Daar zit rek in’
• De Bredase Garnizoenen Gevoed door Frank Nusselein 
• Voor de kinderen: kleur op behangpapier het militaire verleden in of speel Jan Soldaat memory
• Bredasche Mars, het Bredase volkslied door drummer Mark van Reusel
• Film: ‘Take me to the sea’ - ontroerende verhalen van vluchtelingen 
• Demonstratie schermen 

ZONDAG
• Presentatie n.a.v. oproep voor foto’s ‘Zwemvertier in de stad’ 
• Stadswandeling ‘Foods & Boots, leven van en voor het leger’ (interactief) 

Aanvang stadswandeling 12.00 en 14.00 uur

Gasthuisvelden 11
Fellenoord
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Museum Paulus van Daesdonck35

Museum Paulus van Daesdonck is gevestigd in een 19e eeuwse boerderij van het Brabantse 
Langgeveltype. Het museum heeft een permanente expositie van de Brabantse samenleving van 
de dorpen rondom Breda. Daarnaast is er twee tot drie maal per jaar een tentoonstelling over een 
onderwerp dat past in de historie van de streek.

In het museum is een tentoonstelling te zien met 135 foto’s met het onderwerp “175 jaar grens 
Nederland-België”. De smokkel in deze 175 jaar wordt getoond aan de hand van historisch materiaal 
van de douane musea van Rotterdam en Antwerpen. Vrijwilligers leiden u rond door de vaste 
collectie.

Za Zo

Pennendijk 1 | Ulvenhout
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur
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Haagweg 334
Princenhage
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Princenhaags Museum38

Het Princenhaags museum bestaat dit jaar 25 jaar.  
Tijdens de Open Monumenten Dagen wordt de start 
gemaakt met een tentoonstelling over 400 jaar Turfvaart en 
Bieloop. Beide vinden hun oorsprong in België en hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
Princenhage en Breda. Niet alleen de historie maar ook de 
natuur wordt in deze tentoonstelling belicht.

ZATERDAG EN ZONDAG
• Tentoonstelling 400 jaar Turfvaart en Bieloop

ZONDAG
• Gilde de Baronie organiseert vanaf 10.00u een fietstocht 

langs de Turfvaart. Een gids geeft uitleg over de 
landgoederen die op deze route liggen

• Kosten fietstocht € 3,- p.p.
• Aanmelden fietstocht via www.gildebaronie.nl  

of www.princenhaagsmuseum.nl
• Een historische bus rijdt vanuit Breda Centrum naar het 

Princenhaags museum en een zestal landgoederen langs 
de Turfvaart. Bij de landgoederen krijg je uitleg. Kijk voor 
de routes en dienstregeling op onze website

• In de tuin van het Princenhaags museum zijn diverse 
activiteiten

Za ZoMonumenten in beweging, Suppen in de Singels37

SUP staat voor Stand Up Paddle en is de snelst groeiende 
watersport van dit moment. Al suppend over de authentieke 
monumentale Bredase singels rond het centrum, krijg je uitleg 
over de historische en monumentale panden langs de route. 
Al peddelend vaar je langs indrukwekkende parken en onder 
bruggen door. Je komt o.a. langs de vroegere Bierbrouwerij, 
de Koepelgevangenis, de Seeligkazerne, de Sint Anna kerk 
en het Kapucijnenklooster, het Spanjaardsgat, de KMA en het 
Kasteel van Breda.

Startpunt is De Teruggave (voormalig belastingkantoor).
Tijden: van 11.00 tot 13.30u en van 14.30 tot 17.00u.

SUP CLINIC VAN CA 2 - 2,5 UUR
• Minimumleeftijd 12 jaar
• In bezit van zwemdiploma en fysiek fit
• Minimaal 6 en maximaal 11 deelnemers per groep

Inschrijven tot 31 augustus via onze website.
Speciaal OMD Breda tarief € 22,50 p.p., vooraf te betalen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op onze 
website.

Za Zo

Gasthuisvelden 11
Fellenoord
Zaterdag en zondag
11.00 - 13.30 uur
14.30 - 17.00 uur
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De Stichting Veteraan Autobussen koestert het rijdend erfgoed. Op de 
zondag van de Open Monumenten Dagen Breda verzorgen zij met oude 
BBA bussen twee routes. 
Vertrek- en eindpunt, routes en dienstregeling van deze rijdende 
monumenten vind je op onze website www.omdbreda.nl

Op zondag rijdt een historische bus vanuit Breda Centrum naar het 
Princenhaags museum en een zestal landgoederen langs de Turfvaart. Bij 
de landgoederen krijg je uitleg. De andere bus zal vanuit Breda Centrum 
naar het Zuiden van Breda rijden waar hij bij een aantal van de Open 
Monumenten Dagen Breda locaties stopt.

Zo39 Historische Bussen

Centrum Breda
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Zo

Publieksonderzoek
We hopen dat je net zoveel van de Open Monumenten Dagen Breda zult 
genieten als wij tijdens de organisatie ervan. Graag ontvangen we je 
feedback zodat we onze activiteiten verder kunnen blijven verbeteren. Vul 
deze korte vragenlijst in en laat ons weten wat je van het evenement vond, 
je antwoorden zijn anoniem.

Scan de QR code of vind het publieksonderzoek hier:
tinyurl.com/publieksonderzoek.

waar gaan we naartoe? 

NOTITIES
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algemene informatie

ZATERDAG/ZONDAG 10.00 - 17.00 uur 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 augustus 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.

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.
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colofon

WIJ BEDANKEN
Alle beheerders en eigenaren van de 

opengestelde panden en alle vrijwilligers

UITGAVE
STROOM in opdracht van de Gemeente Breda

OPLAGE
7.000 exemplaren

REDACTIE
Annelies Diks-Krijgsman

Nicole Sijogo
Lidwien Hupkens

VORMGEVING
Van Cappelle en Kramer

FOTOGRAFIE O.A. DOOR
Marco Diks, Melanie Rijkers, Edwin Wiekens, 

Ron Magielsen, Stadsarchief, Michel Kievits, Jan 
Korebrits, Marcel Vos, Michiel Adriaansen, Joyce 

van Belkom, Jeroen Jongenelen, Stedelijk 
Museum Breda.

De organisatie van de Open Monumenten Dagen 
Breda 2018 is in handen van STROOM i.s.m. 
Studio ZóoLies in opdracht van Gemeente Breda.

BANKGIRO LOTERIJ OPEN MONUMENTENDAG
De BankGiro Loterij Open Monumentendag 
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 monumenten 
vergroten door dit bijzondere Nederlands 
cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te 
behouden voor een breed publiek.
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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.


