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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.
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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.
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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
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