, Martijn Verweel
ontwerp:

De sociëteitsavond begint rond
18.00 uur met een Gouden Cirkel
diner. Om 20.00 uur start de
voor iedereen vrij toegankelijke
bijeenkomst.
De thema’s van de bijeenkomsten hebben meestentijds een
cultuur-historische achtergrond,
maar worden waar mogelijk in
een actueel kader geplaatst.
Zie voor up-to-date informatie
onze website
www.degoudencirkelbreda.nl

Het historisch geweten van eigentijds Breda

Informatie

Stadssociëteit De Gouden Cirkel
houdt iedere vierde maandag
van de maand bijeenkomsten in
Theater-dinersalon de Avenue,
Waterstraat 5 Breda.

Het historisch geweten
van eigentijds Breda

Wilt u meer over De Gouden Cirkel
weten? Kom dan kennismaken op
een vierde maandag van de maand
in zaal De Avenue. Iedereen die de
historische stad Breda een warm
hart toedraagt is welkom.
Het lidmaatschap bedraagt €30,per jaar. U kunt zich aanmelden bij
het secretariaat:
E: info@degoudencirkelbreda.nl
www.degoudencirkelbreda.nl

Is een ontmoetingsplaats waar geëngageerde
burgers, stadsbestuurders en andere
deskundigen discussiëren over de belangen
van de historische stad als cultureeel erfgoed,
met oog voor de dynamische ontwikkelingen
van een eigentijdse, moderne stad.

• De Vrede van Breda
• De Verleidelijke Stad
• Een Tweede Gouden Cirkel
over kwaliteitsverbetering
van de Bredase singels
• Boekenreeks ‘Ons Cultureel
Erfgoed Nabij’ over verschillende
wijken in Breda

Vanaf de oprichting in januari
1996 tot heden heeft Stadssociëteit De Gouden Cirkel ruim
300 bijeenkomsten georganiseerd.
foto: © Ingrid Bertens

• Lezingen door deskundigen en
andere prominenten
• Openbare forums over actuele
cultuurhistorische aangelegen
heden
• Excursies onder bekwame
leiding

De Grote Kerk is een van de
markante gebouwen op de route
van de Gouden Cirkelpromenade.

Publicaties

De Gouden Cirkel heeft een
aantal publicaties verzorgd

Activiteiten

Promenade

Stadssociëteit De Gouden Cirkel
ontleent haar naam aan een
looproute, promenade binnen de
singels die de geïnteresseerde
wandelaar langs een aantal zeer
markante, historische en nieuw
ontwikkelde delen van de stad
voert: de Haven, Havermarkt,
Grote Markt, Houtmarkt,
Kloosterplein, Schouwburgplein,
Museumplein, Van Coothplein,
Havermarkt.

• Manifestaties bij belangrijke
historische gebeurtenissen

Ter gelegenheid van het 750 jarig
bestaan van de stad heeft De Gouden
Cirkel op 24 augustus 2002 aan de stad
een lezenaar met een bronzen plaquette
aangeboden ter herdenking van de Vrede
van Breda in 1667. Dit monumentje is
geplaatst op het Kasteelplein.

