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Graven achter de Gasthuispoort

Archeologisch onderzoek tussen de Veemarktstraat en de Vlaszak
In de zomers van 2015 en 2016 is door Antea Group een archeologisch onderzoek
uitgevoerd voor het project Gasthuispoort op de locatie achter de voormalige Sociale
Dienst en Burgerzaken aan de Vlaszak en meubelzaak Jan Hendriks op de kop van de
Catharinastraat.
Het gebeurt niet zo vaak dat de mogelijkheid zich voordoet om archeologisch
onderzoek te doen in het historische centrum van Breda en dit was dus ook een
uitgelezen kans om meer te weten te komen over de geschiedenis van dit gedeelte
van Breda.
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En wat verder nog ?
De bouw van de Grote Kerk Vereniging Engelbrecht van Nassau
donderdag 19 december

Lezing Vastelavont  Carnaval Stadsarchief Breda
woensdag 22 januari

Cursus regionale geschiedenis Tilburg University
Vanaf woensdag 29 januari
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