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Voorwoord 
Het is nogal wat om als repu
blikein het voorwoord voor het 
boekje van de Nassaudag te schrij
ven. Gelukkig ben ik er wel zo één van 
het gematigde soort, die warme gevoelens 
heeft overgehouden voor de sobere vorstin 
Juliana, die een grenzeloos respect heeft voor het 
arbeidsethos van Koningin Beatrix en die Koning 
WillemAlexander vooral heel veel succes wil wensen 
met de zware taak die voor hem ligt.
 
Die Nassaudag is zo langzamerhand wel een vaste 
waarde aan het worden op de evenementenkalender 
van Breda. En terecht, want eigenlijk hadden die  
Nassaus natuurlijk hier in Breda moeten blijven wonen. 
Best handig, zo’n stad waar je met ultrasnelle trein
verbindingen naar alle windrichtingen van Europa 
kunt reizen. 
 
De Nassaudag dus. Die staat dit jaar in het teken van 
Filips Willem van Oranje, de oudste zoon van onze  
vader des vaderlands Willem van Oranje. Niet dat hij 
nou lang in Breda gewoond heeft, want aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog werd hij door de boos
aardige Spaanse koning Filips II ontvoerd naar Spanje. 
Aan hem hebben we onder andere de aanleg van de 
Prinsenkade te danken. En hij was het ook die ruim 
vier eeuwen geleden het park Valkenberg omtoverde 
tot één grote moestuin waarmee voedsel werd gekweekt 
voor de bewoners van het kasteel van Breda. Een soort 
stadslandbouw dus. 
 
In die traditie start de Nassaudag dit jaar om 12.00 uur 
met een supergezonde stadspicknick in het Valken
bergpark. Kruiden, gezonde sapjes, soepjes én daar
naast lekker bewegen staan centraal. Laat u door het 
gevarieerde programma verrassen op deze Tweede 
Pinksterdag. Een beduchte concurrent van de Woon
boulevard…

Selçuk Akinci
Wethouder van Cultuur 
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Welkom 
Van harte welkom op de Nassaudag Breda! Vandaag 
ervaart u niet alleen het monumentale Nassauerfgoed 
van Breda, maar ook de nalatenschap van de Nassaus 
in de vorm van een ideële erfenis. Filips Willem speelt 
een centrale rol en het geboden programma in o.a.  
het Valkenberg, het Kasteel van Breda en kasteel 
Bouvigne.

In 1613, precies 400 jaar geleden, legde Filips Willem 
de eerste steen voor de Prinsenkade en gaf daarmee 
een impuls aan een economische wederopstanding van 
Breda, na een economische crisissituatie veroorzaakt 
door de Tachtigjarige Oorlog met Spanje. Daar is een 
parallel naar de dag van vandaag te herkennen: we 
ondergaan weer een crisissituatie en ook nu geven we 
de stad weer impulsen door een Bruisend Waterplein 
rondom de haven te creëren, de Trambrug te verhogen 
en drijvende kades in de Mark aan te leggen. Dat alles 
om  het water van de haven toeristisch te versterken 
en leven in de brouwerij te brengen. Met als doel 
economische voorspoed te genereren. De geschiedenis 
herhaalt zich. 

Het heden verbindt zich met het verleden en vice 
versa. Leren van het verleden biedt kansen voor de 
toekomst. Kijk vandaag met die ogen naar de stad,  
de historische activiteiten die zich verbinden met  
hedendaagse activiteiten en geniet van dat alles met 
het besef dat het stedelijke DNA onuitwisbaar is,  
aanwezig is in alles wat het heden etaleert en dat  
we dat kunnen gebruiken om Breda op de kaart te 
zetten als een stad met een bijzondere uitstraling. 
Bourgondisch, historisch maar ook innovatief en 
vooruitstrevend. Vanuit een bijzonder verleden  
bouwend aan een bijzondere toekomst. 

Ik wens u veel plezier op de Nassaudag Breda!

Willem van der Vis
Voorzitter Stichting Breda Nassaustad 

Nassaudag Breda 
12.00 – 17.00 uur | Valkenbergpark, Grote Kerk,  
Kasteel van Breda (KMA), Begijnhof, Kasteel Bouvigne, 
‘t Hofhuys van Van Aalst en het Spanjaardsgat
Honderdvijftig jaar lang hebben de Nassaus op het 
Kasteel van Breda gewoond, een periode waarin zij de 
stad tot ontwikkeling hebben gebracht. Nog steeds is 
er in Breda veel te vinden dat aan die tijd doet herin
neren. Tijdens de Nassaudag Breda, tevens Landelijke 
Kastelendag, wordt in de geest van de Nassaus de 
rijke geschiedenis van Breda herdacht en gevierd. De 
Nassaudag staat in 2013 in het teken van de ‘vergeten 
Bredase Nassau’: prins Filips Willem van Oranje Nassau 
(15541618). 

De oudste zoon van Willem van Oranje en diens eerste 
echtgenote Anna van Egmond speelde een belangrijke  
rol in het herstel van Breda tijdens het Twaalfjarig 
Bestand. De sporen van zijn activiteiten op econo
misch en cultureel gebied zijn nog steeds aanwijsbaar. 
Desondanks is hij bijna in de vergetelheid geraakt. Zijn 
leven is tamelijk tragisch: op dertienjarige leeftijd werd 
hij ontvoerd door zijn peetvader koning Philips II van 
Spanje. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in 
Spanje. Pas na vele jaren mocht hij terug naar Holland. 
De protestantse Nederlanders vertrouwden hem niet 
door zijn katholieke opvoeding in Spanje. Met zijn 
halfbroers Maurits en Frederik Hendrik voerde hij 
een felle strijd over de erfenis van zijn vader. 
In 1609 kreeg hij zijn rechten deels 
terug en kon hij eindelijk zijn blijde 
inkomst in Breda maken en zich 
heer van Breda noemen. 
Negen jaar later kwam 
hij op ongelukkige wijze 
aan zijn einde: na een 
verkeerd toegediende 
klysmabehandeling overleed 
hij in Brussel. 
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Locaties 

Stadspicknick 
Valkenbergpark 

Kasteel van Breda  
Ingang via de Stadhouderspoort  
aan het Kasteelplein

Grote Kerk  
Kerkplein 2

Begijnhof
Catharinastraat 23

Hofhuys van Van Aalst 
Catharinastraat 14

Kasteel Bouvigne
Bouvignelaan 5

Spanjaardsgat
Haven bij de Spinola
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ontspan met deze lichtdynamische yoga les en geef  
je over aan de bewegingen.

De Nassaudag Breda wordt om 12.00 uur in het Valken
berg geopend in aanwezigheid van Filips Willem en 
zijn echtgenote Eleonora de BourbonCondé. Het  
klokkenluiders Gilde Breda (KGB) luidt de Nassaudag  
in met de Breda Nassauklok: de grootste klok in de 
Bredase toren (3500 kg,1694). Deze draagt de naam 
van zijn schenker, de stadhouder/koning Willem III 
(van Nassau), baron van Breda en koning van Engeland.
Meld je aan voor de picknick via: info@bredanassaustad.nl of  

076-5218267 (Grote Kerk Breda). Voorverkoop picknickbonnen: 

VVV, Willemstraat 17-19 en Grote Markt 38 Breda.

Wandelroute: De vergeten prins  
vanaf 12.00 uur | Kasteel van Breda, informatiestand  
ingang Kasteelplein | start om 14.00 uur en 15.00 uur
In 2013 is het precies 400 jaar geleden dat Filips Willem  
de eerste steen voor de Nieuwe of ‘PrincenKaay’ 
legde. Het was voor het Breda van die tijd een groots 
project. Niet toevalligerwijs startte tegelijkertijd  
in Amsterdam de aanleg van de grachtengordel.  
Het tekende het optimisme na een lange periode  
van crises en oorlogsgeweld. De Bredase haven werd  
verbreed tot zwaaikom, een stenen kade en weg  
werd aangelegd, de grond werd verkaveld en uitge
geven. Voor de nieuwe panden lagen aan de kade  

Programma 
Stadspicknick 12.00 - 14.00 uur | Valkenbergpark 
ingang Kasteelplein / Kennedylaan / Catharinastraat 
In de zeventiende eeuw verbleven de Oranjes slechts 
nu en dan op hun oude stamslot. De kinderen van 
Willem van Oranje, Filips Willem (15541618) en 
Maria, renden in hun jongste jaren ‘rond de kleurige 
bloemenperken en onder de lommerrijke lanen van 
het Valkenberg’. Na de dood van hun moeder brachten 
zij hun jeugd elders door. Filips Willem keerde echter  
vanaf 1609 regelmatig terug naar Breda. In het 
Valkenberg liet hij een moestuin aanleggen door zijn 
hovenier Govert van (den) Houte, die het ongetwijfeld 
druk gehad moet hebben met de verzorging van hof 
en boomgaard. Het Valkenberg moest zijn opbrengst 
‘vande vruchten ende tgewas’ leveren ‘naer gelegent
heyt vanden saysoene’ voor de keuken en tafel van  
de families van Oranje en Nassau. Maar ook de bedien
den, de hofstoet en de talloze gasten profiteerden 
ervan. Filips Willem zou je in dat opzicht een visionair 
kunnen noemen: vandaag de dag ontstaan er steeds 
meer initiatieven om aan stadslandbouw te doen. 

Tijdens de grote stadspicknick geniet je van een 
superlekkere, gezonde lunch. Met een knipoog 

naar de moestuin van Filips Willem krijg je tegen 
inlevering van je picknickbon (te koop voor € 5,) 

een kom soep bomvol groenten, brood met 
de heerlijkste smeersels, geurige kruiden, 

gezonde drankjes én vers fruit. Je eigen 
mand met lekkernijen meenemen  
kan ook. 

Gezond 
leven 
betekent 
goed eten, 
maar ook 
voldoende 

bewegen. 
Om 12.30 en 

13.30 uur begin
nen de lessen YogaFlow. Stretch en 
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Met een knipoog naar  
de moestuin van Filips 
Willem krijg je een kom 
soep bomvol groenten, 
brood met de heerlijkste 
smeersels, geurige krui
den, gezonde drankjes  
én vers fruit. 
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Tiendaagse Veldtocht 
en een kelder met 
archeologische 
vondsten uit 
de omgeving. 
Laat je ver
rassen in  
het Blokhuis 
– het voorma
lige woonhuis van Willem van Oranje 
 door de kleurrijke historische groep 
‘Merck toch hoe Sterck’. 

Op de Parade gaan kinde ren aan de slag op het  
Alchemistenplein, waar ze chemische en technische 
experimenten kunnen doen en bouwen zoals de  
Nassaus dat deden. Met veel bubbels, kunst en vlieg
werk en andere alchemie. Studenten van Avans Hoge
school zorgen ervoor dat er een bijzonder spektakel 
van wordt gemaakt. Theatergroep “de Vlinderfabriek” 
voert vanaf 12.00 uur regelmatig een interactieve act 
voor kinderen op. 

Wie even wil bijkomen, kan genieten van een drankje 
op de binnenplaats of op het terras bij de Granaat
toren, een van de historische vestingstorens van het 
kenmerkende Spanjaardsgat. Op de binnenplaats zijn 
de hele dag optredens van o.a. Senioren Orkest Nieuw 
Ginneken en het Bergen op Zooms Blazers Ensemble. 
Vanaf de informatiestand bij de ingang aan het Kasteelplein ver-

trekken om 14.00 en 15.00 uur gratis Filips Willem-rondleidingen 

die je naar de Nieuwe Prinsenkade voeren. 

de schepen van de beurtschippers, de vrachtrijders  
van die tijd. 

Tijdens de (gratis) wandeling langs o.a. het Valken
berg, het Kasteel van Breda en de Nieuwe Prinsen
kade laten gidsen van Gilde de Baronie zien wat Filips 
Willem nog meer voor Breda betekende. Ook twee 
verdwenen kerken zoals de Markendaalse kerk en  
de SintBarbarakerk herleven.

Kasteel van Breda 
11.00 – 17.00 uur | let op: poort geopend tot 16.30 uur!  
KMA, ingang Stadhouderspoort aan het Kasteelplein 
Filips Willem had de stad Breda al in 1584 van zijn  
vader Willem van Oranje geërfd, maar kon zich pas  
in 1609 laten huldigen als heer van Breda. Als Filips 
Willem in Breda was, verbleef hij in het Kasteel van 
Breda, dat hij grondig liet opknappen tot een vorstelijk 
hof. Aan de zuidkant van het kasteel is een poort die 
de Willemspoort genoemd wordt, maar die eigenlijk 
Filips Willempoort heet. 

Het Kasteel van Breda is sinds 1828 de thuisbasis van 
de Koninklijk Militaire Academie en is doorgaans voor 
het publiek gesloten. Tijdens de Nassaudag wordt 
hierop traditiegetrouw een uitzondering gemaakt. Het 
is immers ook Kastelendag. Tal van historische ruimtes 
op het kasteelcomplex zijn opengesteld waaronder 
de Ridderzaal waar in 1667 de vrede van Breda werd 
getekend en het Huis van Brecht. In dit oudste woon
huis van Breda bevindt zich een Vlaamse stijl kamer 
met twee prachtige grote olieverfdoeken van de 

 
Op de Parade gaan  
kinde ren aan de slag op 
het Alchemistenplein, 
waar ze chemische en 
technische experimenten 
kunnen doen.

Theatergroep ‘de Vlinder
fabriek’ voert vanaf 12 uur 
regelmatig een interactieve 
act voor kinderen op. 
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plaatsen waar  
de Nassaus  
de scepter 
zwaaiden.  
De Graven van 
Nassau verdienden 
veel uit de winning 
van turf en ook de bouw van 
Grote Kerk is mede mogelijk 
gemaakt door de verkoop 
ervan. Deze tentoonstelling,  
samengesteld door een 
aantal samenwerkende Heem
kundekringen, doet de turfhistorie 
van WestBrabant herleven.

In 2013 wordt herdacht dat de rederijkers
kamer 550 jaar geleden in Breda werd opgericht. 
De oudste vermelding van een Rederijkerskamer in 
Breda dateert van 1463. Deze Rederijkerskamer ‘Vreug
dendal‘ was verwant aan de Heilig Kruisbroederschap 
van de Grote Kerk. De kamer is in onze tijd heropge
richt onder de naam “Rederijkerskamer Het Turfschip 
van Adriaan van Bergen”. 

Onder het schilderij ‘de Kruisvinding’ van Jan van 
Scorel in de Prinsenkapel van de Grote Kerk dragen 
rederijkers een hedendaagse vertaling van de 15e
eeuwse Denensage voor. Deze legende verhaalt dat 

Grote Kerk
12.00 - 17.00 uur | Kerkplein 2
Een van de belangrijkste monumenten van Breda is 
de Grote Kerk. In de Prinsenkapel bouwde Hendrik III 
van Nassau tussen 1531 en 1538 een grafkelder met 
daarboven een prachtig albasten grafmonument voor 
zijn oom en tante, graaf Engelbrecht II van Nassau en 
Cimburga van Baden. De unieke gewelfschilderingen 
in de Prinsenkapel worden toegeschreven aan Thomas 
Vincidor de Bologna, een bouwmeester en schilder die 
ook betrokken was bij de (ver)bouw van het Kasteel 
van Breda. Samen met het prachtig bewerkte koorhek 
van de Prinsenkapel en de tapijtschilderingen vormen 
ze een zeer bezienswaardig geheel.

De Grote Kerk is het toneel van de HOME Made markt. 
Filips Willem was immers een pionier in hart en nieren 
die in zware tijden zocht naar economische kansen. 
Vandaag de dag is ‘home made’ weer helemaal hip: 
groen, duurzaam, hand en huisgemaakt gemaakt 
en natuurlijk. HOME Made is een heerlijke markt om 
Bourgondisch van te genieten en inspiratie op te doen. 

Prins Maurits, de halfbroer van Filips  
Willem, kennen we van de list 

met het turfschip, waarmee hij 
Breda van de Spanjaarden had 

veroverd. In de tentoonstelling ‘Turf, de 
bruine motor van Breda’ ontdek je hoe 

belangrijk de 
rol van turf 

is geweest 
voor de 

HOME Made is een  
heerlijke markt om Bour
gondisch van te genieten 
en inspiratie op te doen. 

Onder het schilderij  
‘de Kruisvinding’ van Jan 
van Scorel in de Prinsen
kapel van de Grote Kerk 
dragen rederijkers een  
hedendaagse vertaling  
van de 15eeeuwse  
Denensage voor.  
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Die activiteiten kunnen over van alles gaan:  
stedenbouwkundige ontwikkeling, architectuur, 
historie, kerk en geloof, genealogie, archeologie 
en industriële archeologie 
of monumenten. In 
het Begijnhof maak 
je kennis met ze. 
Ook is daar de 
Geschied en 
Oudheid
kundige 
Kring van Stad en 
Land van Breda 
‘De Oranjeboom’. 
Zij hebben al sinds 
1947 als werkterrein 
het gehele gebied dat 
beschreven wordt in de  
‘Beschryving der Stadt en 
Lande van Breda’ van Thomas Ernst 
van Goor uit 1744. 

In het Begijnhof geniet je ook van Muziekwerkgroep 
Compagnon, die een bonte voorstelling van Neder
landstalige liedjes brengt. 

Bootje varen
Haven
Tijdens de Nassaudag Breda maak je een prachtige  
sloeptocht over de singels van Breda richting Boeimeer 
via Ginneken naar het Markdal. De terugvaart laat je 
de andere kant van Breda zien om vervolgens weer in 

de Schotse koning David Bruce de puisant rijke Deense 
Koning Magnus om de hand van zijn dochter vraagt. 
Als Magnus het meisje onder de hoede van zijn broer 
Godevaert per schip op weg stuurt, wordt de prinses 
ziek en sterft. Bang geworden keren de Denen niet 
terug naar huis maar zoeken een nieuwe woonplaats. 
Zodoende komen zij aan bij Heinric van Breda, die de 
zeventien Denen gastvrij ontvangt. Als zij besluiten 
zich zonder toestemming te vestigen op de heuvel van 
Alcem Hey beginnen de problemen… Om 13.30 en 
15.30 uur. 

Poortgebouw Begijnhof
12.00 - 17.00 uur | Catharinastraat 23 

In het Miniaturenmuseum leer je alles 
over het huwelijk van de Nassaus in 

historisch perspectief: Kijken bij 
de Rijken. Bekijk de bijzondere 
erfgoedcollectie, met o.a. de 
Paleiskapel van René van Châlon, 

de statietrappen van 
het Renaissancepaleis 

en het Speelhuis. Mocht 
je je afvragen hoe het ook 

alweer zat met de Nassaus: een 
fraaie stamboom laat je de gehele 

erfopvolging zien. 

Begijnhof
12.00 - 17.00 uur | Catharinastraat 23-81 
Heemkundekring Engelbrecht van Nassau viert in  
2013 zijn 60jarig bestaan. Vrijwel elke maand organi
seren zij een lezing, videopresentatie of excursie die  
betrekking heeft op het heem, de woonomgeving.  

In het Miniaturenmuseum 
leer je alles over het  
huwelijk van de Nassaus 
in historisch perspectief: 
Kijken bij de Rijken. 

In het Begijnhof geniet  
je ook van Muziekwerk
groep Compagnon,  
die een bonte voorstelling 
van Nederlands talige  
liedjes brengt. 
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‘t Hofhuys van Van Aalst
12.00 - 17.00 uur | Catharinastraat 14
In 1531 werd het ‘Hofhuys’ gebouwd op de huidige 
kavels 14 en 16. De eigenaar Wynandt Masschereel 
‘den ouden drossaert’ verkocht het pand in 1552 aan 
Michiel van Piggen, raadsheer van Willem van Oranje. 
Pas in 1728 werd het pand gesplitst in twee woningen. 
Het pand werd in de loop der eeuwen verbouwd  
van renaissancestijl, via classicisme en neoclassicisme, 
tot in de moderne stijl van de jaren 60 (20ste eeuw).

Tijdens zijn ‘blyde incomste’ in 1609 kreeg Filips Willem 
van de burgerij acht kostbare wandtapijten. Een van 
deze tapijten is (vermoedelijk) bewaard gebleven en 
zou zich in de collectie van het Rijksmuseum bevinden. 
Op het wandkleed is de geschiedenis van Isabella en 
Rodomonte uit ‘Orlando Furioso’ (Razende Roeland)  
van Ludovico Ariosto uitgebeeld. Of dit het daadwerke
lijke tapijt is, is niet met 100% zekerheid vast te stellen, 
wel is bekend dat het tapijten waren met dit specifieke 
verhaal. Een afdruk van dit wandkleed zie je bij PJ van 
Aalst, bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier, dat is 
gevestigd in ‘t Hofhuys. 

Dat er in de heden daagse tapijt knoopkunst veel 
interessante ontwikke lingen gaande zijn, zie je ook 
bij PJ van Aalst. Sjoerd van Aalst vertelt je o.a. over 
de hedendaagse ontwerper Jan Kath, die traditionele 
ambachten van de Himalaya combineert met modern, 
bijna minimalistisch design. Door het gebruik van  
handgesponnen en hand gekaarde wol ontstaan vele 
unieke nuances in de tapijten, het geen wordt ver
sterkt door het gebruik 
van zijde en brand
netelvezels.

het centrum aan wal te gaan.  
De tocht duurt twee uur.  

De eerste Open Sloeptocht ver
trekt om 13.00 uur. De tweede 

start om 15.00 uur. € 15, p.p., 
inclu sief twee 

drankjes.

Je kunt 
natuurlijk  

ook ieder 
half uur met 

een rondvaart 
mee op een fluister

boot. Tickets € 6,50 p.p. 
(kinderen t/m 7 jaar  
gratis) verkrijgbaar bij 
kassa boot ‘Thor’.

Tijdens de Nassaudag  
maak je een prachtige 
sloeptocht over de singels 
van Breda richting Boei
meer via Ginneken naar  
het Markdal. De terug vaart 
laat je de andere kant van 
Breda zien om vervolgens 
weer in het centrum aan 
wal te gaan. 
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Bij kasteel 
Bouvigne is 
de hofhouding van Filips 
Willem in rep en roer, want om 
13.00 uur komen hij en zijn vrouw  
in de koets aan op het landgoed.  

Bouvigne
12.00 - 17.00 uur | Bouvignelaan 5
De eerste vermelding van Kasteel Bouvigne in een 
officiële akte dateert van 1554. Dat was het testa
ment van Jacob van Brecht die behoorde tot een van 
de voornaamste families van Breda in de zestiende 
eeuw. Het kasteel is in de loop der tijd uitgebreid. 

Het begon met het stenen huis, waarop 
later de eerste verdieping van de toren is 

gebouwd (tussen 1554 en 1611). In de drie 
jaar daarna is de toren verhoogd met een 

tweede verdieping. Het resultaat is 
het kasteel zoals wij het kennen. 
Het kasteel wisselde vaak van 

eigenaar: Filips Willem was er 
een van. 

Hij kocht 
kasteel 
Bouvigne  
en ge
bruikte 

het als 
jachtslot. 

Kasteel Bouvigne is sinds 1973 
in het bezit van het waterschap 

Brabantse Delta. De kasteeltuinen  
– een Franse, een Engelse  
en een Duitse tuin – zijn  

een lustoord om in rond te 
wandelen. Opvallend zijn 

de grote collectie fuchsia’s 
en de bijzondere beelden

collectie. Zo bevinden zich aan de rand 
van het grasveld in de Engelse tuin vijf 

flamingo’s van de Poolse kunstenaar Bronislaw 
Chromy. In 2010 is het historische beeld hersteld 
door het terugbrengen van oude landschaps

elementen die te zien zijn op de een plattegrond  
uit 1621 van J. Lips. Het gaat dan bijvoorbeeld om  
de oude gracht tussen de Engelse en Franse tuin,  
de bastionvormige hoeken van de Engelse tuin  
en meer ruimte voor water. Aan de zuidzijde van  
het kantoor is de oorspronkelijke boomgaard met 
walnootbomen opnieuw aangelegd. 

Bij kasteel Bouvigne is  
de hofhouding van Filips 
Willem in rep en roer, want 
om 13.00 uur komen hij 
en zijn vrouw in de koets 
aan op het landgoed. 
Ontmoet ze in de tuinen 
en laat je vermaken door 
hun nar met zijn grappen 
en spelletjes. Luister naar 
Middeleeuwse muziek op 
historische instrumenten 
door ‘de Blauwe Schuyt’. 
Ook zijn er zwaardvecht
demonstraties. 
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Slot concert Nassau Harmonie Breda
17.00 uur | Spinola (Kraanstraat) / ponton in de haven
Ook dit jaar schittert de Nassau Harmonie weer op  
het ponton in het Spanjaardsgat met een eigentijds 
muziekprogramma onder leiding van Pieter Zwaans. 
Het nummer Funky Nassau wordt ter gelegenheid  
van de Nassaudag Breda alweer in een nieuw jasje 
gestoken. 

Ontmoet ze in de tuinen en laat je vermaken door  
hun nar met zijn grappen en spelletjes. Luister naar 
Middel eeuwse muziek op historische instrumenten 
door ‘de Blauwe Schuyt’. Ook zijn er zwaardvecht
demon straties. In het kasteel Bouvigne volg je een 
rondlei ding en bezichtig je de kasteeltuinen. Profes
sionele gidsen vertellen in het kasteel over de historie 
van Bouvigne terwijl buiten troubadours chansons  
ter gehore brengen. 
www.brabantsedelta.nl/bouvigne

Honden zijn niet toegestaan.

In het kasteel Bouvigne 
volg je een rondleiding  
en bezichtig je de kasteel
tuinen. Professionele  
gidsen vertellen in het  
kasteel over de historie 
van Bouvigne terwijl  
buiten troubadours  
chansons ter gehore  
brengen. 
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Bewaakte fietsenstallingen: 
Wil je je fiets veilig wegzetten, dan kan dat bij een  
van de vijf bewaakte fietsenstallingen: Oude Vest, 
Nieuwstraat, Haven, Het Turfschip en Concordiastraat.

Parkeren
Kom je met de auto, dan kun je in de binnenstad  
alleen betaald parkeren. In en rond het centrum is  
een aantal parkeerterreinen en garages. De parkeer
terreinen BeyerdVlaszak en het Chasséterrein hebben 

veel parkeerplaatsen. De parkeergarages De Barones 
en Chasséparking zijn 24 uur per dag geopend. 
 

Informatie 
voor de bezoeker

Tijden
Op 20 mei is het niet alleen Nassau dag, maar ook 
Kastelendag. De Nassaudag begint met de open
stelling van het KMAterrein om 11.00 uur en wordt  
om 12.00 uur officieel geopend in het Park 
Valkenberg met de stads picknick. 
Je sluit om 17.00 uur de dag  
swingend af met het concert  
op het ponton in de haven. 

Stadspicknick
Door een picknickbon te kopen bij 
de VVV of je aan te melden bij Stich ting 
Breda Nassaustad, ben je verzekerd  
van een gezonde lunch met verse 
soep, brood met lekkere smeer
sels, geurige 
kruiden, fruit 
en iets te 
drinken. 
Natuurlijk  
kan je zelf 
aanvullende 
lekker  nijen 
meenemen.  
Vergeet je eigen picknickkleed niet!
Voorverkoop tickets: VVV Breda (Willemstraat 

en Grote Markt) à € 5,- per persoon. Reserveren 

kan ook via: info@bredanassaustad.nl of 076-5218267.

EHBO
Op het terrein van de KMA is Eerste Hulp 
aanwezig. Tijdens de stadspicknick lopen zij  
rond in het Park Valkenberg. Ook kinderen die  
hun ouders kwijt zijn, kunnen hier terecht.

Openbare toiletten
In het Park Valkenberg is een openbaar toilet aan
wezig aan de kant van de Willemsbrug. Deze toilet is 
ook rolstoeltoegankelijk. In de Grote Kerk en op de 
KMA zijn ook toiletten beschikbaar



Colofon
Bestuur Stichting Breda Nassaustad Willem van der Vis  
(voorzitter), Jacques Maassen, Wippel Houben, Sef Stroeken 
en Marlice Dreessen. Projectleiding en redactie B_in motion 
en Tedoen Kunstprojecten Vormgeving Studio Maaike Klijn 
Fotografie tijdens de Nassaudag Maj-Britta de Ruiter  
Beeldmateriaal Maj-Britta de Ruiter, tenzij anders vermeld 
Druk Shortprint Oplage 5.000 Met dank aan Klokkenluiders 
Gilde Breda, Cor & Lisa Marie Vermeulen, Rederijkerskamer 
‘Het Turfschip van Breda’, Alpro, Weight Watchers, Heem-
kundekring Engelbrecht van Nassau, De Oranjeboom,  
Famous AVL, maatschappelijke stagiaires en vele anderen.  

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG is de 
beweging waarbij iedereen zich inzet om gezond eten en 
bewegen voor jongeren en kinderen gemakkelijk en aantrek
kelijk te maken. Het doel hiervan is om overgewicht onder 
jongeren te verminderen. 

De Gezonde Stadspicknick die tijdens de Nassaudag wordt 
gehouden, past uitstekend binnen dit streven. Genieten van 
verse groenten en kruiden, gezonde drankjes en vers fruit  
met het hele gezin. Want ouders spelen een belangrijke rol  
in het leefstijlgedrag van hun kinderen. Dit geldt zeker op  
het gebied van gezond eten. 

Nassaudag Breda wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Stadsblad


