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Begraafplaats op voormalig lunet Coehoorn aangetroffen

In oktober en november van dit jaar vond op het braakliggende terrein aan de
Anna van Burenstraat en het Speelhuisplein archeologisch onderzoek plaats.
Aan de hand van historische bronnen bestond het vermoeden dat hier sporen
van de 17e eeuwse vesting van Breda aan het licht zouden komen.
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Vertel Anne, wat wordt er gezegd ?

Ik dronk twee weken geleden sinds een lange tijd weer een biertje bij de Bruine
Pij. En toen ik eens opkeek besefte ik me ineens hoe de Grote Kerk in Breda zo
bepalend is voor zoveel mensen. Het is een toonbeeld van Breda en staat als
icoon symbool voor de Bredase trots en identiteit. Stel je eens voor hoeveel
mensen door de eeuwen dit al hebben mogen aanschouwen!
Deel jouw ervaringen en leer Anne wat jij belangrijk vindt aan het Bredase erfgoed. Van alle
ervaringen samen leert zij wat de impact is van ons erfgoed en wat we er aan kunnen doen om die te
verbeteren. Anne is een virtuele onderzoeksassistent die jou je verhaal laat doen in een digitaal
vraaggesprek van ongeveer 15 minuten. De komende erfgoedbrieven vertelt zij hier, anoniem,
bijzondere verhalen die zij heeft gehoord. (Namen in deze verhalen zijn dus fictief)
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Een bijzondere vuurstenen spits
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Bekijk al het nieuws

Agenda
Heropening Museum de Rijf, Prinsenbeek
9 en 10 december

Stamboomcafé in het Stadsarchief Breda
13 december 2017

Symposium 'Van Scriptorium naar Charterbank, Tilburg
14 december 2017

Interessante links
Facebook

Downloads

Stadsarchief

Youtube kanaal

Links

Erfgoed.breda.nl

De ErfgoedBrief Breda is een uitgave van de gemeente Breda en wordt toegezonden aan bewoners van
monumenten in Breda en andere belangstellenden. Redactie: Hans de Kievith en Gerard Otten / Vormgeving:
Maud Jongenelen Telefoon: 0765299339 / Email: erfgoedbrief@breda.nl
Afmelden of gegevens wijzigen

