
7 mei Breda 

De “Museumgangsters” vertrokken deze keer laat. Met de trein van 10.49 uur gingen zij met zes op 
stap. Het is gelukt om zonder te rennen de overstap (3 minuten) in Roosendaal voor de trein naar 
Breda te halen. Helaas “stiltecoupé”. Nu moest dat voor 18 minuten geen enkel probleem zijn maar, 
het viel zelfs medereizigers op, viel het niet echt mee. 
Bij aankomst in Breda om 12.15 uur scheen de zon volop en in het mooie park hebben we onze 
bammetjes gegeten. Op de 1

e
 dinsdag van de maand is het museum geopend tot 21.00 uur, erg 

handig aangezien je met het groepsticket NS pas na 18.30 mag reizen. 
We zijn begonnen om de bordjes naar het Begijnhof te volgen. Een oase van rust midden in de stad.  
Het begijnhofmuseum hebben we niet bezocht, wel het poppenhuis/miniaturenmuseum. Bij de 
toegangsprijs was ook een kopje koffie/thee inbegrepen. Het was leuk om dit te bekijken, alles zo 
gedetailleerd nagemaakt. Er werd ook nog een film vertoond waarin alles werd vertoond over het 
vervaardigen van de meubeltjes ed. 

De 2
e
 stop werd de Grote kerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk bezocht. EEN KONINKLIJKE 

NASSAUKERK ! 
De 15e eeuwse Grote Kerk is gebouwd door de (Oranje-) Nassaus, de voorvaderen van ons Koninklijk 
Huis. De vorstelijke uitstraling is niet alleen herkenbaar in de imposante buitenzijde van het gebouw, 
maar ook in de grafmonumenten , gewelf- en muurschilderingen in het gebouw. Zeer bijzonder is de 
Prinsenkapel met zijn met bladgoud beklede plafond, waar de voorvaderen van ons Koninklijk Huis 
begraven zijn. De kerk wordt momenteel aan de buitenkant grondig gerestaureerd. Door een tiental 
mediaplayers wordt informatie verstrekt over de Nassaus, de monumenten en schilderingen. Een 
bezoek aan deze kerk is dan ook zeker de moeite waard. 

We wilden eigenlijk een boottocht maken, maar er stond zo’n gure wind dat we besloten hebben om er 
maar vanaf te zien. Een uur in een open bootje zitten is dan geen succes. Het werd warme 
chocolademelk met slagroom bij Dicksons en Jones.  

Toen werd het toch wel tijd voor het Stedelijk museum. Het was inmiddels al 15.30 uur geworden. 
Onderweg kwamen we nog een “stiltetuin” tegen. Een “verrassingspareltje” met mooie beelden. 

Ook in het Stedelijk museum was genoeg te zien: de Collectie 450 jaar kunst en geschiedenis, de 
verdwenen kathedraal van Cuypers, van vroeg tot laat (de voorstellingen van Teun Hocks), bevochten 
Baronie en de Vlucht (beiden over WOll) 
Tot slot hebben we een hapje gegeten in de Brasserie tegenover het station. Met de trein van 19.45 
hebben we Breda weer verlaten. Even in de war of we wel goed zaten door achter in te stappen en bij 
vertrek voorin te zitten maar het kwam goed. Bij aankomst in Roosendaal zaten we voorin en hoefden 
zo, in 3 minuten, maar een klein stukje naar de trein naar Kapelle te lopen. 

20.40 uur stapten we in Kapelle uit. Een gezellige dag waarop we veel gezien hebben en ontzettend 
veel gelachen.  


