
Spelregels

• De route staat op de kaart en start bij het Stadhuis (eerste foto) op de Grote Markt en eindigt bij de Grote Kerk. De tocht 
duurt ongeveer een uur.

• 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.
• Weet je het antwoord? Deel het met ons en laat weten hoe je de fotospeurtocht hebt ervaren. Stuur het antwoord naar: 

secretariaat@deoranjeboom.nl.

De Oranjeboom
Geschied- en Oudheidkundige Kring

van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’
heeft voor de Open Monumentendagen Breda 2021 

met als thema inclusief erfgoed 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 2021 is mede 
mogelijk gemaakt door Stadsfotograaf Breda
en Open Monumentendagen Breda.

De Oranjeboom wenst je een leuke en interessante speurtocht toe.

Route: de tocht start voor het Stadhuis en gaat door de Halstraat linksaf de Oude Vest op. Daarna via het Kloosterplein linksaf de 
Vlaszak in. Vervolgens langs het Valkenbergpark via de John. F. Kennedylaan de singel over. Direct linksaf en de eerste brug links 
het Valkenbergpark in. Loop daar langs het T-Huis richting het Kasteelplein. Vanaf daar door de Cingelstraat en de Kraanstraat 
naar de Vismarkt. Via de Haven linksaf de Tolbrugstraat in. Dan de eerste straat rechts de Nieuwstraat in. Aan het einde van de 
Nieuwstraat de Karrestraat oversteken en de Ridderstraat in. Tot slot via de Grote Markt naar de Grote Kerk. De fotospeurtocht 
eindgt daar.



De vraag is:

H E O E R E

H K G O

I G O

RT O KD S

De fotospeurtocht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
gemaakt. Mocht je suggesties voor verbetering hebben, dan 

vernemen wij daarvan uiteraard graag.

Deel jouw mooiste foto!

https://www.facebook.com/
DeOranjeboom/

Instagram:
@DeOranjeboom
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