Spelregels

De Oranjeboom
Fotospeurtocht
IV

• De route staat op de kaart en start bij het Stadhuis (eerste foto) op de Grote Markt en eindigt op de Grote Markt (laatste
foto). De tocht duurt ongeveer 65 minuten.
• Je gaat op zoek naar de gebouwen en de objecten die zijn afgebeeld op de foto’s. Af en toe omkijken en naar boven kijken
geeft ook duidelijkheid.
• De route bevindt zich (overwegend) op openbaar terrein. Respecteer het eigendom van anderen.
• Bepaal van begin tot einde de volgorde van de 20 foto’s. De volgorde vormt een vraag.
• Tijdens de Open Monumentendagen Breda kun je meedoen voor een leuke prijs. Stuur dan het antwoord en de betekenis
ervan voor Breda naar: secretariaat@deoranjeboom.nl. De winnaar wordt benaderd.
• Voor meer historische informatie over de route: www.deoranjeboom.nl.

De Oranjeboom wenst je een leuke en interessante speurtocht toe.

De Oranjeboom
Geschied- en Oudheidkundige Kring
van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’
heeft voor de Open Monumentendagen Breda 2019
met als thema’s 75 jaar Vrijheid en (De kunst van)
Bredaas Vermaak en Vertier deze fotospeurtocht
gemaakt.
De Oranjeboom is opgericht in 1948. Elk jaar
wordt onder andere een boek uitgebracht over de
geschiedenis van de Baronie van Breda. Globaal
is dat het gebied van Gilze en Rijen tot en met
Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met
Zundert en Baarle-Nassau.
Wil je meer informatie of lid worden? Kijk dan op:

www.deoranjeboom.nl
Woord van dank
De Oranjeboom Fotospeurtocht 2019 is mede
mogelijk gemaakt door Stadsfotograaf Breda
en Open Monumentendagen Breda.

Route: de tocht start voor het Stadhuis en gaat langs de Grote Kerk via het Kasteelplein, de Cingelstraat en de Schoolstraat
naar de Havermarkt. Daar de Visserstraat in en aan het einde rechtsaf de Tolbrugstraat in. Over de brug en dan links de
Markendaalseweg op. Dan rechtsaf de Achterom in, daar linksaf de Koningstraat in en dan door het hek terug naar de
Markendaalseweg. Dan snel weer rechtsaf de Jan van Polanenkade in. Aan het einde naar links en achter de parkeergarage langs.
Daarna de Markendaalseweg weer op om vervolgens links de Bleekstraat in te gaan. Aan het einde linksaf en meteen weer rechts
af de Akkerstraat in. Dan rechtsaf naar Achter de Lange Stallen en door het een na laatste poortje naar links en oversteken naar
de Parade. Links met de bocht mee naar het Chasse Theater. Weg vervolgen over het Nonnenveld richting de Oude Vest. Daar links
af en dan rechts de Halstraat in. De tocht eindigt op de Grote Markt.
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Deel jouw mooiste foto!
https://www.facebook.com/
DeOranjeboom/

L

A

Instagram:
@DeOranjeboom

De fotospeurtocht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
gemaakt. Mocht je suggesties voor verbetering hebben, dan
vernemen wij daarvan uiteraard graag.
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De vraag is:
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