
Er is een hert

gesignaleerd 

Speurtocht 

Powered by: BUAS, Breda Promotions & BredaWandelt



Oproep!

Mijn naam is Sam en ik woon in Breda.

Vorige week zag ik een hertje voorbij mijn

huis lopen. 

Het hertje was helemaal alleen, dus wil ik

vrienden met hem worden. Help je mee?



Het hertje heeft rondgeneusd in de

Gasthuisvelden. Kom er aan de hand van de

foto's achter waar dat was.

Vul aan het einde van de speurtocht het

vriendenboekje in.

Speurtocht!

Op de route zijn ook kleine geweitjes te vinden.

Heb je er een gevonden, maak dan een creatieve

selfie! Zet hem op social media, tag BredaWandelt

& Breda Promotions en  maak kans op een prijs! De

leukste foto wint iets lekkers van Zoet Breda.  De

winnaar wordt bekend gemaakt in de week van 11

januari.  

Instagramaccounts: @bredawandelt & @breda.promotions &

b d
Alle geweitjes zijn gemaakt door Ad van Hees



Zoek de gebouwen op de foto's
en los de raadsels op om het

hertje te leren kennen

Veel succes!

Je kunt bij alle foto's/gebouwen
beginnen!



Overzicht locaties speurtocht

Volg deze

route, of maak

je eigen route

om alle

locaties te

kunnen vinden!

Heel veel

succes!



Heb je alle vragen beantwoord? Reken dan de

volgende formule met je antwoorden uit:

A X B - C =

Let op! Hier ligt een geweitje
Tip: Het ligt bij een hek

C. Sam moet 79,90 euro betalen, maar heeft alleen maar

muntjes van 1 cent. Hoeveel muntjes zijn er nodig om af te

rekenen?

Waar is dit?

Los de volgende puzzel op:
A. Hoeveel weken zitten er in een jaar?

B. Hoeveel kilo is 10 ton?

Vroeger hadden ze geen

rekenmachines, maar gebruikten ze

"telramen" om te rekenen...

Telraam

Dat is toevallig,

dan ben ik jarig!



Waar is dit?

Welk beroep in de rechtbank is ook

een drankje?

Hee, ik z
ie dat hier

een

dierenvoedselbank

is. M
aar het is 

ook

een oude

rechtbank. H
ier wil

ik la
ter wel werken!

In Breda is op vele plaatsen
rechtgesproken. Bijvoorbeeld op de
Grote Markt en in de Catharinastraat!



Kijk goed om je heen
Het hertje heeft de letters van zijn naam door elkaar

gegooid op het gebouw. Kan jij raden wat zijn naam is?

Waar is dit?

De Teruggave was vroeger een belastingkantoor.

Meestal moest je hier belasting betalen, maar

soms kreeg je geld terug: de teruggave.

Nu is het veel leuker hier!



Let op! Hier ligt een geweitje
Tip: Hij ligt in de buurt van de ingang

Ik hoorde al dat er

kerststallen staan bij De

Teruggave. Wat mooi!

Het zijn allemaal

verschillende kerststallen.

Dat is wel heel erg leuk om

te zien! 

Weet jij welke kerststal

hier op de foto's is

afgebeeld? 

Maak een foto van de

kerststal die jij denkt dat

goed is en stuur hem naar:

hertvermist@gmail.com 

Je krijgt dan een antwoord

terug met de laatste letter

voor de naam van het

hert. Succes!



Wist je dat de gebouwen

van de Rooi Pannen op oud

kazerneterrein staan?

Vind het verborgen woord:

Waar is dit?

#navo-alfabet

Soldatenteam BRAVO onder leiding van Luitenant ROMEO

gaan gekleed in UNIFORM op reis naar INDIA. Daar gaan

ze op zoek naar een axishert, een typisch Indiaas hert.

Eind NOVEMBER zullen ze weer terugkeren naar Breda.



Volg het hertenspoor en kom erachter

wat het hertje lekker vindt...

Waar is dit?

Hier werden ooit grote ijsstaven

gemaakt (niet om op te eten)!

Het hertje eet graag:



Let goed op, want op sommige locaties kun je misschien een

gewei(tje) vinden.

Heb je er een gevonden, maak een creatieve selfie en mail deze

naar: hertvermist@gmail.com (vergeet niet je inbox/spam in de

gaten te houden)

Wie weet win jij een toffe prijs!

Kan je geen gewei vinden? Is niet erg! Een hertengewei groeit

gewoon weer terug aan.

Waar is dit?

Wist je dat herten hun gewei 1 keer per jaar wisselen?

Het oude gewei valt eraf, en het nieuwe gewei groeit

dan voor het komende jaar weer aan. Dit gebeurt

meestal in februari, en bij jonge hertjes zoals ik in april.

Door de stress ben ik die van mij veel eerder

kwijtgeraakt!

Vroeger was dit een plek waar graanwerd opgeslagen, maar later was diteen plek waar je je verloren fiets somsterug kon vinden



Beantwoord de vragen:

Hoe heet een mannetjeshert?

Hoe heet een vrouwtjeshert?

Waar is dit?

Ik ben een damhert!

Zie je die mooie Haagpoortbrug? Deze

heeft een opknapbeurt gehad en heeft de

originele beelden weer terug!

Let op! Hier ligt een geweitje
Tip: Hij ligt bij de kerk...



Waar is dit?

Beantwoord de vraag:

Mag het hertje smullen van de maaltijd op dit schilderij?

Wist je dat ik vegetariër

ben?

Waarom wel/niet?

Wist je dat de kleur paars pas in 1856 werd

ontdekt? Voor die tijd bestond er nog

geen paarse verf!



Vriendenboekje

Super! Je hebt alle antwoorden

gevonden. Probeer nu het

vriendenboekje helemaal in te

vullen met de antwoorden van

de speurtocht!



Wat is mijn naam?

Wanneer ben ik geboren?

Wat wil ik later worden?

Wat is mijn lievelingskleur?

Wat is mijn lievelingseten?

Wat eet ik absoluut niet?

Hoe heten mijn ouders?



Win 2 tosti's!

Wat fijn dat je het vriendenboekje

hebt in kunnen vullen! Heb je zin

om nog wat leuks te doen? Maak

dan deze kleurplaat en maak kans

op de prijs!



Deze prikkaart is onderdeel van de speurtocht "er is een hert gesignaleerd" te vinden op

www.bredapromotions.nl/stadswandelingen of www.breda-wandelt.nl/stadswandeling

Je kunt je mooie kleurplaat in de brievenbus van de Teruggave

stoppen, en wie weet win jij 2 overheerlijke tosti's (om te delen)!

De winnaars worden in de week van 11 januari bekendgemaakt.

Prikkaart: kleur en/of rijg het hertje, en maak kans

op een lekkere tosti!

Naam hertje:

Naam:
E-mail adres of adres:


