Uitleg gebruik routebeschrijving:
 Route instructies staan als witte tekst met een zwarte achtergrond.
Historische informatie wordt weergegeven in een zwart kader.

❶ Aanwijzigingen voor de foto speurtocht staan als blauwe tekst in een blauw kader en
worden voorafgegaan door een nummer in een cirkel. Er zijn in totaal ⓬ aanwijzingen.
Uitleg foto speurtocht:
Bij iedere aanwijzing ga je op zoek naar een letter. In totaal zijn er 12 aanwijzingen die je
allemaal 1 letter opleveren. Deze 12 letters samen vormen een zin. Veel plezier!
Schrijf de letters hieronder op:

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

Deelname voor eigen risico. Het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II kan niet aansprakelijk
gesteld worden. Respecteer altijd de verkeersregels en wees voorzichtig.
In geval van nood en/of acute dreiging: Bel 112
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 Je start de wandeling op het Achillesplein..
Op het einde van de Zeisstraat kruis je de Poolseweg. Wist je dat de oude naam van
deze straat de Molengrachtstraat is? Ook de huidige Generaal Maczekstraat maakte
vroeger deel uit van de Molengrachtstraat. Deze straten hebben na de Tweede
Wereldoorlog deze namen gekregen als eerbetoon aan de Poolse soldaten die Breda
in oktober 1944 bevrijd hebben. Vanuit Bavel, IJpelaar, Poolseweg en
Wilhelminapark vochten de Poolse soldaten zich een weg tot op de Grote Markt.
De Molengrachtstraat kreeg meteen na de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944
de naam Poolseweg.

Molengrachtstraat, tegenwoordig Poolseweg

 Loop de Zeisstraat in. Volg deze straat tot het einde.
❶ Foto speurtocht vraag 1:
Waar zit dit slotje op? De laatste letter van het laatste woord is een: _____
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 Einde Zeisstraat rechtsaf, Poolseweg in.
Als je over je rechterschouder kijkt, dan kijk je zo de Generaal Maczekstraat in. De
bevrijding van Breda is voor een groot deel te danken aan de Poolse manschappen
onder de bezielende leiding van de “Ereburger van Breda”, Generaal Stanislaw
Maczek. Door zijn doortastendheid en het vakkundig handelen van zijn dappere
Poolse soldaten zijn de stad zware verwoestingen bespaard gebleven.
Na de oorlog hebben de inwoners van Breda de generaal en de soldaten voor
eeuwig in hun harten gesloten. In 1964 werd de Poolseweg ingrijpend
gereconstrueerd en gedeeltelijk Generaal Maczekstraat genoemd.
Maczek stierf in 1994 op de leeftijd van 102 jaar. Zijn laatste wenswas om bij zijn
soldaten begraven te worden op het Poolse ereveld aan de Ettensebaan in Breda.
 Einde Poolseweg, linksaf Korte Ploegstraat in.
❷ Foto speurtocht vraag 2:
De vierde letter van de gevelbelettering op dit gebouw: ______

 Bij de tweede fietsers verkeerslichten (ter hoogte van Korte Ploegstraat 19):
Steek de Korte Ploegstraat over en ga direct naar links. Je vervolgt de Korte Ploegstraat (aan
de andere kant van de weg).
 Rechtdoor, Korte Ploegstraat wordt Fatimastraat. Ga onder het viaduct door.
 Direct na het viaduct naar rechts. Na 50 meter linksaf, de Ploegstraat in.
 Na 300 meter licht linksaf buigen, de Gaffelstraat in.
 Einde van de straat linkaf de Prins Hendrikstraat in. Einde van de Prins Hendrikstraat
rechtdoor lopen, het Valkeniersplein op. Houdt de ingang van Albert Heijn aan je
rechterhand. Loop het gebouw van Albert Heijn voorbij.
 Sla op de hoek (van het gebouw van Albert Heijn) rechtsaf, de Vogelenzanglaan in.
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Op 28 oktober 1944, één dag voor de bevrijding van Breda, kwam het tot zware
gevechten tussen het Poolse Negende Infantantie-bataljon en de Duitse verdedigers.
Hierbij sneuvelden een aantal Poolse soldaten van dit bataljon. Zij werden hier op
Begraafplaats Laurentius begraven. Tot het eind van de oorlog werden vrijwel alle
gesneuvelde soldaten van het Poolse Negende Infantantie-bataljon op deze plaats
begraven.
Na de oorlog wilde men de graven overbrengen naar het Poolse Ereveld aan de
Ettensebaan. De bevolking van Ginneken heeft dit echter geweigerd. Nog elk jaar
worden op 29 oktober, de bevrijdingsdag van Ginneken, de gevallenen herdacht. Het
Poolse erehof op deze begraafplaats biedt plaats aan 80 oorlogsgraven.
Mocht je besluiten om de begraafplaats te betreden, doe dit dan met respect.

Generaal Maczek op begraafplaats Laurentius, 1954

 Na 300 meter heb je aan je linkerhand Begraafplaats Laurentius.
❸ Foto speurtocht vraag 3:
Ga op zoek naar deze letter.
Noteer de letter die daarna komt: ______

 Verlaat de begraafplaats en ga linksaf, vervolg je weg op de Vogelenzanglaan.
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 Einde Vogelenzanglaan linksaf, Schoolakkerplein. Houd het plein aan je rechterhand (je
loopt dus over de korte kant van het plein).
 Bij de kruising met de Keermanslaan rechtdoor. Ga rechtdoor de Van Brechtstraat in.
 Einde van de Van Brechtstraat rechtsaf de Bavelselaan in.
Op 28 oktober 1944 rijden Poolse soldaten op deze kruising in een hinderlaag. Het is
het eerste gevecht om de bevrijding van Breda. De Duitsers zitten verscholen in de
steeg. Duitse militairen namen de Polen onder vuur met onder andere een
Sturmgeschütz geweer. De Polen moesten zich terugtrekken. Er volgde een artilleriebombardement door Engelsen, Canadezen en Polen. Daarbij vielen ook veel
burgerslachtoffers. Een andere Poolse eenheid bevrijdde de dag erna het Ginneken.

Kruising Raadhuisstraat / Bavelselaan en de desbetreffende steeg.

 Loop 100 meter rechtdoor tot het kruispunt Bavelselaan / Raadhuisstraat.
❹ Foto speurtocht vraag 4:
Zoek de linkse Nederlandse
vlag in de buurt van dit wiel.
Wat is de eerste letter
na de vlag?
______

 Op de kruising rechtsaf Raadhuisstraat in.
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 Op Ginnenkenmarkt linksaf. Ginnekenmarkt schuin oversteken (je houd de markt aan je
rechterhand).
 Loop de Duivelsbruglaan in.
 Loop rechtdoor op de Duivelsbruglaan. Loop tot de op de brug. Ken je onderstaand
verhaal?
13 oktober 1944: De bevrijding van Breda is op handen. De geallieerden besluiten
een Duits hoofdkwartier in het Ginneken te bombarderen. Maar met vernietigende
kracht komen de bommen per ongeluk terecht op het kuuroord Bad Wörishofen in
deze wijk. Daarbij vinden 27 mensen de dood. Een tragedie waar de
herdenkingsplaquette hier op de brug ons aan herinnert.
Ad Jansen was 13 jaar op de dag van het bombardement. Hij was ooggetuige: "Toen
de bommen gevallen waren was het een helse herrie. Toen ik weer uit de sloot keek
zag ik een grote rookkolom waar eens het kuuroord was. En verder helemaal niets."

Voormalig kuuroord Bad Wörishofen

 Loop de brug over en ga rechtdoor op de Duivelsburglaan.
❺ Foto speurtocht vraag 5:
Na de brug kom je deze tegen. Wat is de laatste letter van de tekst? _______
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Je loopt langs Duivelsbruglaan 54: Villa Marckendael. Deze Villa was ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog in beslag genomen door de Duitsers. Zij maakten de villa het
hoofdkwartier van het Duitse 67e Legerkorps Breda.
Zojuist heb je gelezen over het bombardement op het kuuroord. Het bombardement
door Typhoons van de RAF was dus eigenlijk bedoeld voor het dit gebouw, maar dat
ging volledig mis.

Villa Marckendael, Hoofdkwartier van het Duitse 67e Legerkorps Breda.

 Bij de T-splitsing met de Bouvignelaan rechtdoor op de Duivelsbruglaan.
Hoera, je bent nu al op de helft van de wandeling!
❻ Foto speurtocht vraag 6:

De eerste letter na dit object, is de letter: ______

 Ga rechtsaf Werffstraat in.
 Einde Werffstraat rechtsaf, Cartier van Disselstraat.
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 Steek de brug (de Reepbrug) niet over, maar ga voor de brug linksaf de Burgemeester
Pastoorsstraat in. Sta even stil en kijk naar de brug.
De Reepbrug over de Mark heette eigenlijk Emmabrug, naar Koningin Emma. Maar
door de Duitsers werd het gebruik van namen van het Koninklijk huis verboden.
Op 28 oktober 1944 - een dag voor de bevrijding – betrok een verzetsgroep de
wacht bij de Reepbrug. Piet Marijnissen schreef in zijn dagboek:
Ik kreeg bericht dat ik mij met een stel jongens van mijn groep, aangevuld met
anderen, moest begeven naar de Dr. De Visserschool in het Ginneken. Daar zouden
wij ’s nachts van wapens worden voorzien om de Reepbrug te beschermen. Vanaf het
schoolterrein konden wij de Duitsers bezig zien die de springladingen aanbrachten
onder de bruggen.
Tegen de ochtend hoorden we gekletter van haastige laarzen. We waren meteen
klaarwakker. Plotseling klonken er een paar enorme explosies. Kalk en stof
dwarrelden neer en ’t hele gebouw schudde. Onze bruggen waren vernield.

Reepbrug / Emmabrug

❼ Foto speurtocht vraag 7:
De klinker die acht keer voorkomt in de tekst op dit bord is een: ______
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 Einde straat rechtsaf, Baronielaan in.
Vergeet niet om onderweg te zwaaien naar het mannetje op het dak van huisnummer 201!
 Oversteken bij de voetgangersoversteekplaats (verkeerslichten). Je kruist de Zuidelijke
Rondweg.
 Volg de Baronielaan tot na de rotonde met de grote bomen.
❽ Foto speurtocht vraag 8:
Na de rotonde met de grote bomen vind je dit symbool ergens. Bij dat symbool
staat een bord.
De eerste letter van het laatste woord van de tekst bij dat bord is een: ______

 Vervolg je weg op de Baronielaan. Loop deze straat helemaal uit (na de rotonde met de
grote bomen nog 500 meter rechtdoor).
Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog werden er op woonhuizen gevelstenen
geplaatst om bescherming te vragen tegen oorlogsgeweld.
Deze gevelstenen worden ook wel "Beschermtegels" genoemd. Sommige huizen
hebben een Mariabeeldje ingemetseld in een nis. Bijvoorbeeld in deze straat.
 Bij het kruispunt met de Ginnekenweg rechtdoor, Parkstraat in.
 Loop langs de linkse kant van de Parkstraat (de oneven huisnummers).
❾ Foto speurtocht vraag 9:
Zoek onderstaande beschermtegel. Deze bevindt zich ergens in de Parkstraat.
Noteer de vierde letter van de tekst bij deze beschermtegel: ______
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 Einde Parkstraat rechtdoor, Wilhelminapark. Houd het park aan je linkerhand.
 Volg Wilhelminapark tot kruising met de Generaal Maczekstraat.
Het ontwerp van het Poolse Monument is van B.M.A. Ingen Housz. De twee adelaars
symboliseren de strijd tussen de Poolse bevrijder en de Duitse bezetter.
Op 20 april 1945 ging de gemeente akkoord met het ontwerp en de plaatsing van dit
monument op de hoek van de Poolseweg en de Eggestraat. Het monument is
uiteindelijk in 1949 geplaatst op de huidige plaats. De gemeente wenste een meer
prominente locatie.

Onthulling in 1949 door burgemeester Claudius Prinsen. Generaal Maczek als spreker.

 Op de hoek vind je het Poolse Monument.
❿ Foto speurtocht vraag 10:
Ga voor het monument staan, met je gezicht naar het monument. Noteer de
klinker die één keer voorkomt in de tekst: ______
(tip: je kunt met je vinger de tekst voelen als het moeilijk leesbaar is)

 Steek de Generaal Maczekstraat over en sla rechtsaf.
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 Loop door tot de Poolse tank.
Ter gelegenheid van de éénjarige herdenking van de bevrijding bood generaal
Maczek op 29 oktober 1945 Breda een Duitse tank aan, die de Polen hadden
meegenomen van de terreinen van de wapenfabriek Krupp in Meppen, NoordDuitsland. De tank werd geplaatst in het Wilhelminapark. Het lijkt echter alsof Breda
geen raad wist met dit bijzondere gedenkteken. De directeur beplantingen van de
gemeente stelde reeds in mei 1946 voor "dit moeilijke oorlogstrophee" te
verplaatsen naar de hoek Poolseweg-Blauwe Kei, maar de gemeente voelde daar
niets voor.
Toch bleef de tank niet op zijn plaats. Met de onthulling van het Poolse monument
(tegenover de tank) werd in september 1949 de tank verplaatst naar de
Seeligkazerne, echter goed zichtbaar vanaf de Fellenoordstraat. Deze verplaatsing
bleek echter pijnlijk, toen vanuit Poolse kring protesten kwamen.
In oktober 1951 werd aan deze verlangens tegemoet gekomen en werd de tank
geplaatst op de hoek Wilhelminapark-Paul Windhausenweg, tegenover het Poolse
Monument.
 Steek over en loop naar de gevel van Café Parkzicht.
Links van de ingang van Café Parkzicht bevindt zich een plaquette. Deze plaquette
herdenkt de op de Vloeiweide in Rijsbergen vermoorde verzetsstrijders. Onder hen
was Paul Windhausen, tekenleraar aan het Onze Lieve Vrouwelyceum.
De gemeente Breda heeft de straat waaraan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum is
gelegen naar deze verzetsstrijder genoemd, de Paul Windhausenweg.
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⓫ Foto speurtocht vraag 11:
De eerste letter die na de pijl op dit bord staat: ______

 Vervolg Generaal Maczekstraat.
⓬ Foto speurtocht vraag 12 (laatste vraag!):
Welke letter ontbreekt hier? Dat is de letter: ______

 Sla bij de bloemist Cees van Eijck linksaf, Wagemakerspark in.
 Ga na 50 meter naar links en na 50 meter naar rechts. Vervolg het Wagemakerspark.
 Steek kruising met de Eggestraat (voorzichtig!) over. Ga rechtdoor Achillesstraat in.
 Loop rechtdoor naar het Achillesplein.
 Einde wandelroute.
Gefeliciteerd, je hebt het gehaald!
Bronvermelding:
liberationroute.nl
tracesofwar.nl
24poolsehelden.nl
deoranjeboom.nl
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