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Op het Bredase begijnhof  bezoekt u de meest wonderlijke en uitgebreide 
collectie poppenhuizen en miniaturen. De fascinatie voor de wereld in het 
klein is van alle tijden. Nergens wordt op zo’n aantrekkelijke manier het 
wonen, werken en leven in beeld gebracht als in poppenhuizen die volledig 
zijn ingericht.
Een bruine kroeg waar je zo een bier zou willen bestellen, de begijnenkerk 
waar je een kaarsje wil branden of de eregalerij met portretten van alle 
gouverneurs van de KMA.

Een extraatje is de kunstige expositie van kleine quilts die van 24 tot en met 
27 augustus te bewonderen is met uiterst fijne miniatuurmotieven is dit een 
lust voor het oog.

Naast het kijkplezier dat poppenhuizen en miniaturen ons verschaffen, 
vormen zij een enorme verrijking van onze kennis van het interieur en het 
leven van alledag.
Zie hoe de was wordt gedaan zonder een wasmachine, hoe werken én wonen 
aan huis samengaan in een 15 tal ‘Anton Pieck huizen’.
Is deze manier van werken wellicht weer een trend voor de toekomst? Zijn we 
op weg naar een andere stadsbeleving nu blijkt dat het huidige winkelbestand 
niet opgewassen is tegen on-line shoppen? Willen we weer onze produkten 
gemaakt zien worden? Het leer kunnen voelen en  ruiken en zien hoe de 
vakman met verstand van zaken zijn werk maakt?   
Je hebt in het museum niet veel fantasie nodig om het leven van alledag van 
alleman tot leven te zien komen.

Bijzonder is bovendien dat de miniatuurhuizen ook het Bredase verhaal 
vertellen van de Bredase Nassaus tot de Bredase industrie, van het 
begijnenleven tot de Tweede Wereldoorlog.

Het miniaturen-en poppenhuismuseum Breda
Open: ma en zo 13.00-16.30, di t/m za 10.00-16.30
www.cultuurbehoudbreda.nl
info@cultuurbehoudbreda.nl
076-5154324
Entree: € 3,50 incl koffie/thee of begijnendrankje
Kinderen tot 12 jaar, gratis, onderbegeleiding
Groepen op aanvraag

HIP AMBACHT de 9 straatjes van Breda
Over Ambachten en innovatie gesproken. Het ambacht van nu.

De Bredanaar bruist van energie en is door de eeuwen heen een grote 
vernieuwer gebleken. Wellicht slaan we onszelf niet zo snel op de borst en is 
doe maar gewoon meer ons motto maar stiekem zijn we heel trots op Breda 
en dragen we dat steeds meer uit.
Kom maar eens op bezoek bij de ambachtsman of de passievolle 
ondernemer en loop de route naar eigen idee, in uw eigen tempo en proef 
de sfeer van toen en nu: in ‘Hip Ambacht, de negen straatjes van Breda’. 
Ontmoet de inspirerende ambachtslieden die met hun onderneming een 
eigen nering hebben. Denk aan een klokkenmaker, chocolaterie of drogist.

Zie de 3D sieraden bij Brandpunt of bewonder de zijden kleding bij L’Ago B. 
Een heerlijk ijsje bij de IJssalon van Breda, ter plaatse gemaakt in het ijslab.
Proef van een eigentijds biertje, zet een lieflijke of stoere handgemaakte 
hoed op en proef innovatief Breda.

Op de volgende pagina’s  geven we een beeldende impressie.

www.cultuurbehoudbreda.bl
www.bredapromotions.nl

Flyers verkrijgbaar bij VVV Breda en bij SCB, 
poppenhuis-en miniaturenmuseum Breda, Catharinastraat 23.
Of via download www.cultuurbehoudbreda.nl 







7 dagen per week geopend van 8.00 uur tot 24.00 uur 
dus ook tijdens de marktdagen! 

Grote Markt 31   www.heerenvanbreda.com 

LEKKER BORRELEN EN HAPPEN 
OP DE GROTE MARKT VAN BREDA... 

� �

� �

�
KOM GENIETEN IN BOURGONDISCH BREDA

je voordeel &

� �

Dagelijks geopend van 8.00 uur tot 24.00 uur 
Op dinsdag gesloten 1e Kerstdag gesloten

Grote Markt 31   www.heerenvanbreda.com 

LEKKER BORRELEN EN HAPPEN 
OP DE GROTE MARKT VAN BREDA... 

Dagelijks geopend van 8.00 uur tot 24.00 uur 
Op dinsdag gesloten 1e Kerstdag gesloten

Grote Markt 31   www.heerenvanbreda.com 

LEKKER BORRELEN EN HAPPEN 
OP DE GROTE MARKT VAN BREDA... 

tegen inlevering van deze coupon

KOP KOFFIE/THEE/ CAPPUCINO GRATIS
BIJ EEN  12 HEERTJE

tegen inlevering van deze coupon

HET 2e LUNCHGERECHT GRATIS 
Het voordeligste gerecht zal als korting gegeven worden. 

Bestel met minimaal 2 personen onze bierproeverij en

ONTVANG EEN GRATIS TAPASPLANK 
t.w.v. € 14,50! 

Grote Markt 26-28   www.breda.colonie.nl

Paviljoen De Colonie   Grote Markt 26-28   www.breda.colonie.nl

Sinds 1996

cafepubliekewerken.com l St. Annastraat 12 Breda l 076-5218626

cafepubliekewerken.com l St. Annastraat 12 Breda l 076-5218626

ALE DAGEN GEOPEND VOOR LUNCH EN DINER Burgemeester Kerstenslaan 20 Breda
076-5613673
www.heerenvanoranjebreda.nl

Burgemeester Kerstenslaan 20 Breda  www.heerenvanoranjebreda.nl

Graag bieden wij een Gratis glas wijn 

bij het nuttigen van ons drie gangen Nassau Menu (à € 25,75) 
Dit menu wijzigt per week.

Tegen inlevering van deze coupon

GRATIS SLAGROOM OP JE IJSJE 

Scoops Frozen Yoghurt & Ice Cream  Veemarktstraat 29 BREDA

Veemarktstraat 29  BREDA  T: 076-8896701
F: scoopsbreda  I:  scoopsbreda
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Plaats: Grote of Onze Lieve Vrouwekerk , Grote Markt in Breda 
Datum: 24 tot en met 27 augustus, dagelijks van 10 tot 17 uur.
Activiteit: Algemene tentoonstelling van patchwork en quilts 
 georganiseerddoor het Quiltersgilde.

Leden van deze vereniging exposeren hun werk, traditioneel, eigentijds en 
art-quilts. Er zullen ruim 200 werkstukken te bewonderen zijn.

Lutherse kerk, Veemarktstaat
Dagelijks wisselende gasttentoonstellingen, lezingen en workshops 
aangeboden door verschillende quiltwinkels. Miniaturen-en poppenhuis-
museum is gratis toegankelijk voor bezoekers met een geldig 
toegangsbewijs van de Algemene tentoonstelling. Alle anderen kunnen 
hier een entree kaartje kopen € 3,50.

De kaartverkoop aan de kassa vindt plaats in de Grote of Onze Lieve 
Vrouwekerk. Met uw toegangsbewijs heeft u dan tevens toegang tot de 
Lutherse kerk waar een dagelijks wisselende gasttentoonstelling, lezingen 
en workshops georganiseerd worden. Naast een toegangsbewijs voor 
1 dag kunt u ook een meerdagenkaart kopen waarmee u meerdere dagen 
toegang heeft tot de locaties. e-tickets op www.quiltersgilde.nl

33e Algemene tentoonstelling 
van patchwork en quilts

Op het landgoed Bouvigne ligt op 4 september 
een sprankelende nieuwe folder klaar waarin u  
leest over de taken van Waterschap Brabantse 
Delta, de historie van het landgoed Bouvigne 
met de weelderige tuinen en de karakteristieke 
beelden. De meanderende rivier de Mark en de 
natuur in het Markdal.
Op deze dag vertellen deskundige gidsen over 
water, het leven in het water en met talloze 
‘proefjes’ die u ter plaatse kunt wordt uw bezoek 
een evenement op zich!  Kunst in de tuinen en 
harpspel in het koetshuis, even een moment voor 
u zelf! Het kasteel Bouvigne blijft een trekker voor 
jong en oud.

RESERVEER  IN UW AGENDA

Openstelling kasteel Bouvigne 
met haar prachtige tuin 

 ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016


