
Meer prehistorische sporen

Steenakker gevonden

Lees meer 12 januari 2017

Het Bredase Begijnhof 750 jaar

oud

Lees meer 10 januari 2017
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Nieuws

Schatkamer Nieuwe Veste - Cultuurnacht Breda 2017

De archeologen van de gemeente Breda staan dit jaar tijdens de Cultuurnacht Breda in de Nieuwe

Veste met een schat aan informatie over de vondsten, die op deze plek onder de grond verborgen

lagen. Er zal voor jong en oud van alles te zien, te doen en te beleven zijn.   

Lees meer

http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546192/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546193/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546194/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546195/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546196/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546197/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546187/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/txt318048324/gAsdairEarhHWw5
https://erfgoed.breda.nl/
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546189/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546190/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546191/gAsdairEarhHWw5


Boren rondom hoeve

Nieuwenhuis aan de Reeptiend

Lees meer 22 december 2016

Uit de oude doos (10),

Een 15e eeuwse alambiek

Lees meer 19 december 2016

De geschiedenis van de

Kogelvanger in het Mastbos

Lees meer 6 december 2016

De Willemstraat en de

Willemsbrug in Toen&Nu

Lees meer 25 november 2016

Werktuigen van Neanderthalers

in Breda !

Lees meer 25 november 2016

Opnieuw middeleeuwse sporen

bij Eikberg (Bavel)

Lees meer 21 november 2016

Over snelle en trage eiken

http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546198/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546199/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546200/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546201/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546202/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546203/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546204/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546205/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546206/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546207/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546208/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546209/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546210/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546211/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546212/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546213/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546214/gAsdairEarhHWw5


Over snelle en trage eiken

Tijdens een archeologische begeleiding op het Kasteelplein werd in november 2016 op grote diepte

een gedeelte van een bijzonder dikke aangepunte paal van eikenhout aangetroffen. Aardewerk

scherven die in de directe omgeving werden gevonden duidden op een datering in de 13e/14e eeuw.

Lees meer

Bekijk al het nieuws

Agenda

Thuis in Brabant: Maak een uitje in het verleden en raak thuis in

Brabant!

website over de geschiedenis van Brabant

Hoe leuk is Princenhage dan wel? Princenhaags Museum

vanaf 15 januari

Tussen pot en pint. Paulus' Museum Ulvenhout

vanaf 15 januari

Lezing "Wezen en waarden van het dialect in de Baronie".

Museum de Rijf, Prinsenbeek

woensdag 1 februari

Interessante links

http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546215/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546216/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546217/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546218/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546219/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546221/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546222/gAsdairEarhHWw5
http://erfgoedbreda.m18.mailplus.nl/nct318546223/gAsdairEarhHWw5
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