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ACTIVITEITENKALENDER 
 
APRIL 
Zo 8 Wandeling Boekel en Erp, pag 3 
Wo 11 Jaarvergadering AVKP met lezing 
Wo 18 Middeleeuwse torens in Peelland en 

Kempen. Lezing door Jan Timmers, 
pag 3 

 
MEI 
Zo 6 Middeleeuwse torendag, zie pag 14 
Wo 16 Uitsterven van de Neanderthaler. 

Lezing van Jan-Willem van der Drift** 
Do 17 Studiedag Historische geografie van de 

Beekdalen, zie losse bijlage.  
Ma 21 Dag van het kasteel, zie pag 12 

JUNI 
Zo 3 Excursie en lezing: Gedurfd experiment 

en grandioze mislukking: De eerste 
jaren van de boekdrukkunst in Brugge, 
pag 3. 

Wo 20 De opgraving van Dreumel. Lezing 
door Nils Kerkhoven** 

 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** datum onder voorbehoud 
 

 
WIST U DAT... 
 
 

... de jaarvergadering van AVKP is verplaatst naar woensdag 11 april 

... de WIMA ons dan bijpraat over de laatste ontwikkelingen 

... we de avond zoals altijd gezellig afsluiten met een borrel 
 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/23/
mailto:avkpactueel@gmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2018

 Maart/April April April April

Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 26 2 Pasen 9 16

Di 27 3 10 17  

Wo 28 4 11 Jaarvergadering AVKP 18 Lezing Torendag - J. Timmers 

Do 29 5 12 19  

Vr 30 6 13 20  

Za 31 7 14 AVKP-regiodag 21

Zo 1 Pasen 8 Excursie Erp 15 22

 April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk

17 18 19 20

Ma 23 30 7 14

Di 24 1 8 15  

Wo 25 BV AVKP 2 9 16 Lezing Uitsterven vd Neanderthaler - JWvdD

Do 26 3 10 Hemelvaart 17 Studiedag Historische geografie van beekdalen

Vr 27 Koningsdag 4 11 18  

Za 28 5 12 19

Zo 29 6 Middeleeuwse torendag 13  20 Pinksteren

 Mei Mei/Juni Juni Juni
Wk Wk Wk Wk

21 22 23 24

Ma 21 Pinksteren/Dag van het kasteel 28 4 11

Di 22 29 5 12  

Wo 23 30 6 BV AVKP 13  

Do 24 31 7 14  

Vr 25 1 Deadline AVKP-Actueel 8 15  

Za 26 2 9 16

Zo 27 3 Excursie en lezing Brugge 10  17

 Juni Juni/Juli Juli Juli

Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

Ma 18 25 2 9

Di 19 26 3 10  

Wo 20 Lezing Opdraving van Dreumel - NH 27 4 11  

Do 21 28 5 12  

Vr 22 29 6 13  

Za 23 30 7 14

Zo 24 1 8  15

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Erfgoedhuis open Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
18 april Middeleeuwse torens in Peelland en 
Kempen 
Jan Timmers gaat in op de bewogen geschiedenis 
van kerklocaties in Peelland en Kempen in de 
middeleeuwen en later en op de resultaten van het 
kerkenproject. Lees meer op pagina 13. 
 
16 mei Uitsterven van de Neanderthaler 
Lezing van Jan-Willem van der Drift. Meer 
informatie volgt.  
 
20 juni De opgraving van Dreumel 
Lezing door Nils Kerkhoven, Meer informatie volgt.  

Alle lezingen beginnen om 20 uur in het Erfgoed-
huis Eindhoven.  

 

Excursies en archeolopen 
8 april Wandeling Boekel en Erp 
Uniek programma onder deskundige begeleiding. 
Lees meer op pagina 11. . 
 
3 juni Gedurfd experiment en grandioze 
mislukking: De eerste jaren van de 
boekdrukkunst in Brugge. 
Lezing en excursie naar het museum in Brugge. 
Lees meer op pagina 10. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
Volg het Erfgoedhuis Eindhoven op:  
www.erfgoedhuiseindhoven.nl  www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven en instagram erfgoedhuiseindhoven.Volg de 
ArcheoHotspots op: www.archeohotspots.nl en twitter@ArcheoHotspots  

 
Tankrupsband 
In het Erfgoedhuis wordt de laatste hand gelegd 
aan het conserveren van een tankrupsband. Hij is 
gevonden in Uden en gaat binnenkort weer terug 
naar hun Heemkamer. (Daan Philipsen). 
 

 
 
Activiteitenhoek 
Voor jonge bezoekers is er nu een permanente 
activiteitenhoek gemaakt, waarbij opgegraven en 
scherven plakken centraal staat. Maar hier kunnen 
kinderen ook kennis maken met het werken met 

een microscoop en kan er een speurtocht door het 
erfgoedhuis gedaan worden. 
 

 
 
Studiedag Historische geografie van beekdalen  
Op 17 mei organiseert het erfgoedhuis een studie-
dag over de Historische geografie van beekdalen 
voor zowel ambtenaren als erfgoedvrijwilligers. 
Vier sprekers: Jan Broertjes, Akke de Vries, Karel 
Leenders en Luuk Keunen delen hun kennis over 
de (cultuur)historische ontwikkeling van het land-
schap, met name de beekdalen in onze regio.  

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
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Het erfgoedhuis organiseert deze studiedag vanuit 
haar rol als regionaal kenniscentrum, om de regio-
nale samenwerking op het verhaal en de betekenis 
rond erfgoed te intensiveren. De studiedag is 
onderdeel van het project Water verbindt Erfgoed 
(WAvE).  
Het programma duurt van 13 tot 17 uur en is als 
aparte bijlage toegevoegd aan deze Actueel. 
Aanmelden kan via erfgoedhuis@eindhoven.nl. 
 
Herkenbaar erfgoed in Eindhoven 
In de openbare ruimte van de gemeente Eind-
hoven zijn de afgelopen decennia op veel plekken 
herinneringen aan het erfgoed herkenbaar 
gemaakt. Het gaat zowel om plekken uit het 
middeleeuwse en industriële verleden, uit de 
Tweede Wereldoorlog en ook op erfgoed geïnspi-
reerde kunstobjecten. Vaak valt ter plekke te lezen 
wat dat erfgoed voorstelt, maar niet altijd. Er 
bestaat nog geen overzicht van al die plekken. In 
het kader van haar master is Digna van de 
Vathorst (studente archeologie in Leiden) daar 
onlangs mee begonnen. Ze heeft juist voor Eind-
hoven gekozen omdat het erfgoed in deze stad 
geen grote bekendheid heeft. In haar onderzoek, 
dat komende zomer zal worden afgerond, zal ook 
de diepere betekenis van de erfgoed-
herinneringen worden aangegeven.  
 
Eindhoven in Arch 
Arch is een nieuw archeologisch glossy magazine, 
de eerste jaargang verscheen in 2017 (4 
afleveringen). In het eerste exemplaar van 2018 
staat een artikel over tien vondsten in het 
gemeentelijk archeologisch depot, die overigens 
allemaal in het Erfgoedhuis zijn te zien. Het gaat 
daarbij niet zozeer om de vondsten op zich, maar 
vooral om het verhaal wat ze vertellen. De tien 
afgebeelde en besproken vondsten zijn: een 
speerpunt uit het einde van de oude steentijd uit 
Meerhoven, de gouden munthanger van Blixem-
bosch, het gereconstrueerde kind ‘Marcus van 
Eindhoven’, de grote vergulde gesp met het wapen 
van Gelre en het zwaard (een ‘Katzbalger’) uit de 
stadsgracht van Eindhoven, de monniksbeker uit 
het Stadhuisplein, de huwelijksbeker en de tinnen 
rammelaar uit de gracht van het Kasteel van 
Eindhoven, de kruisboog van het kasteel 
Cranendonck en het paardenskelet uit de stads-
kern van Eindhoven. 

 
 
Kansen voor het regionale erfgoed 
Onlangs verscheen de ‘Samenwerkingsagenda 
2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven’. Het gaat 
om de negen gemeenten Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son 
en Breugel, Veldhoven en Waalre. In deze agenda 
staat op blz. 15-16 het ‘Actieprogramma: Voorzie-
ningen en evenementen’ dat voorziet in het maken 
van een overzicht van voorzieningen die de 
gezamenlijke identiteit versterken. Ofschoon erf-
goed niet wordt genoemd zal dat toch beslist wel 
aandacht moeten krijgen. Hoe dat gaat gebeuren 
staat nog niet vast. 
 
Nieuwe archeologische waardenkaart Eind-
hoven 
Eind maart is begonnen met de opzet van een 
nieuwe versie van de archeologische waarden-
kaart van de gemeente Eindhoven. De eerste 
versie van deze kaart dateert uit 1990. Sindsdien 
is de kaart twee keer geactualiseerd, de laatste 
versie is al tien jaar oud. Inmiddels zijn er veel 
nieuwe inzichten en gegevens die onder meer de 
archeologie van de vorige eeuw betreffen (zoals 
die van de Tweede Wereldoorlog). Ook zal de 
nieuwe kaart beter moeten aansluiten op regionale 
verwachtingskaarten. 

  

mailto:erfgoedhuis@eindhoven.nl
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Hoogeloon – Akkerstraat (proefsleuven) RAAP Voorjaar 2018 

Best – Hoofdstraat (proefsleuf met mogelijk 
doorstart) 

Archol Voorjaar 2018 

Nuenen – West vervolg (proefsleuven) ?? 2018 

Eindhoven – Marienhage (archeologische 
begeleiding) 

BAAC Jan- april 2018 

Son – Ekkersrijt 1005 (proefsleuven) Aeres Milieu 2018 

Oirschot – Groot Bijsterveld (proefsleuven) Aeres Milieu 2018 

Best – Veldweg-Ringweg (proefsleuven) ?? 2018 

Geldrop-Nieuwendijk (proefsleuven) ?? 2018? 

Nuenen – Luistruik fase 3 (proefsleuven en 
opgraving) 

?? Najaar 2018 

Valkenswaard - Dommelseweg 112-118 
(proefsleuven) 

?? 2018? 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2018? 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) ADC ArcheoProjecten 2018? 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2018? 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2018? 

Breugel – St. Genovastraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Westerhoven – St. Servatius (opgraving en 
proefsleuven) 

?? 2018? 

Geldrop- Burghtstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Oirschot – Aarlese Heide Challenge 
(proefsleuven) 

?? 2018? 

Eindhoven - Vestdijk 22 (opgraving) ?? 2018? 

Eindhoven – Volderhof/C&A (archeologische 
begeleiding) 

Aeres Milieu Voorjaar 2018 

Eindhoven – Bilderdijklaan (opgraving) ?? 2018? 

Eindhoven – Anth. Fokkerweg fietspad ?? 2018? 

Eindhoven – Aalsterweg ((proefsleuf met 
mogelijk doorstart) 

?? 2018? 

Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2018? 

Son – De Bontstraat-Kanaaldijk Noord 
(proefsleuven) 

?? 2018? 

   

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
In 2018 bestaat het Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden tweehonderd jaar en dat feest vieren ze 
graag samen met u als museumbezoeker.  

Het programma vindt u 
hier. 

  

http://www.rmo.nl/actueel/jubileumjaar-2018/200-events
http://www.rmo.nl/beeld/Jubileum_2018/200_events/200events_kat_800p.jpg
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Middeleeuwse gesp in Urkhoven (Eindhoven) 
Afgelopen maart vond Govert Nieuwland op een 
akker bij Urkhoven (gemeente Eindhoven) een 
metalen voorwerpje. Na reiniging bleek het een 2,5 
cm lang fragment te zijn van een verzilverde 
ijzeren gesp. Deze lijkt enigszins op de vaak in 
grafvelden gevonden gespen uit de Merovingische 
tijd (600-725) maar die zijn meestal veel groter en 
hebben een andere versiering. Het gaat in dit 
geval om een exemplaar dat vermoedelijk uit de 
volle middeleeuwen (900-1200) dateert. Daarop 
wijzen ook enkele potscherven uit de tiende en 
elfde eeuw die eerder op dezelfde akker zijn 

opgeraapt. In de 
regio zijn metalen 
voorwerpen uit die 
periode zeldzaam.  
De vindplaats ligt in 
een groot archeolo-
gisch verwachtings-
gebied dat beleids-
matig reeds gewaar-
deerd is op de 

gemeentelijke 
archeologische kaart. 
Dank zij deze gesp 
en eerdere vondsten 
kan dit deel van het 
gebied nader worden 
aangeduid. 

 
Bijna gave kruik uit vroeg zestiende eeuw 
opgegraven in Nuenen 
Bij de archeologische opgravingen aan het Witte 
Hondpad is begin maart een bijna gave kruik 
gevonden uit de vroeg zestiende eeuw. De vondst 
is bijzonder omdat de aardewerk kruik bijna 
onbeschadigd is. Er ontbreekt alleen een randje 
aan de bovenkant en de bodem is licht 
beschadigd. 
Zeer speciaal is dat de kruik is gedecoreerd met 
een zwaard en een rad. Dit zijn de versierselen 
van Sint Catharina uit Den Bosch, Catharina werd 
op een rad gemarteld. De versierselen werden 
eerder aangetroffen op voorwerpen die in Den 
Bosch zijn gevonden. 
Aanleiding om te graven was de verwachting 
sporen van bebouwing aan te treffen. Archeoloog 
Martijn Bink deed de opgraving: ,,We hadden de 
verwachting sporen van een tiendschuur aan te 
treffen. Dat is de plaats waar met ‘tienden’ de 
belasting werd betaald. De vorm daarvan is nog 

vrij onbekend. De sporen die we in het zand 
vonden van greppels en paalkuilen nodigden uit tot 
verder onderzoek waardoor we uitgestrekter en 
dieper zijn gaan graven. In een kuil die we hebben 
uitgediept lag deze kruik, bijna helemaal intact en 
dat is echt uniek. We vinden veel scherven. 
Mensen gooiden dingen weg omdat ze kapot 
waren maar niet een complete kruik. En als we er 
dan een vinden is dat meestal in een waterput.” 
 

 
De kruik met rad en zwaarden, foto van Miriam van den 
Nieuwenhof, geleend van het ED.  

 

 
De opgraving, foto van Miriam van den Nieuwenhof, 
geleend van het ED. 

 
In het begin van de zestiende eeuw waren er drie 
rederijkerskamers gevestigd in Den Bosch 
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waarvan Sint Catharina er eentje was. ,,Dat we 
deze kruik hier vinden zou kunnen betekenen dat 
iemand die daar bij aangesloten was hier woonde. 
En dat moet dan een persoon van aanzien zijn 
geweest. Het zou leuk zijn om daar achter te 
komen. Dat is iets voor de heemkundekring. Maar 
het zal niet meevallen. De oudste kaart van dit 
gebied dateert uit 1832. Maar het zou bijzonder 
zijn om persoon en perceel aan elkaar te kunnen 
koppelen.” Om alle sporen veilig te stellen is het 
onderzoek vervolgd. Nog in de middag zijn alle 
kuilen weer dichtgemaakt. De kruik wordt verder 
onderzocht door een specialist en komt terecht in 
het provinciaal depot in Den Bosch. Van daaruit 
kunnen items worden uitgeleend aan gemeentes 
om tentoon te worden gesteld. 
Naar een tekst van Miriam van den Nieuwenhof, 
ED  
 
Radaronderzoek archeologie Lageburchtweg in 
Uden 
Op 2 maart is in samenwerking met de werkgroep 
archeologie een radaronderzoek uitgevoerd op de 
Lageburchtweg in Uden. Op de kadasterkaart uit 
1832 staat aan de Lageburchtweg een hoeve. 
Waar lag de hoeve van Verkuijlen precies, zijn er 
nog funderingen in de bodem aanwezig? Een 
onderzoeksvraag is, wat is het effect van de 
aanwezige breuk op een radaronderzoek? 
 

 
Het WIMA-team in actie in Uden, foto: H. van Alphen 

 
De grondradar zendt een elektromagnetisch 
pulssignaal naar de bodem waarna een deel van 
het signaal door in de bodem gelegen objecten en 
laagovergangen wordt gereflecteerd. Deze 
reflectie wordt opgevangen door de radar en 
weergegeven in een radargram. De grondradar 
kan de mogelijke funderingen in beeld brengen. 
We zijn wel benieuwd of er nog funderingen 
aanwezig zijn en waar lag de hoeve precies ten 
opzichte van de breuk. Het is een mooie manier 
om de ondergrond digitaal in kaart te brengen. We 

krijgen dan inzicht in mogelijke archeologie zonder 
de bodem te verstoren. 
Vandaag was de opbouw van de breuk al mooi 
zichtbaar op het scherm van de radar. Nu is het 
wachten op de uitwerking, zijn er nog funderingen 
van de hoeve zichtbaar en wat is de juiste locatie? 
Tekst geleend van DeMooiUdenkrant 
 
Schepersweg Uden een nederzetting zonder 
einde! 
Weer nieuwe vondsten nederzetting 11

e 
eeuw. Het 

gebied is groter dan verwacht. 
 

 
Foto spoor passende bij huisplattegrond. 

 
In de directe omgeving van de nederzetting en het 
Merovingisch grafveld was nog ruimte voor de 
bouw van 6 huizen. Het bekend zijn met het 
gebied en wetende dat het vol archeologie zou 
kunnen zitten is er toch vanuit gegaan dat er op 
het gebied geen archeologische waarden 
aanwezig zouden zijn. Door een werkgroeplid en 
zijn kenniskring hadden we van een eigenaar 
toestemming gekregen om aanwezig te zijn bij het 
uitgraven van de bouwput. Wat we vonden was 
een voortzetting van de nederzetting. 
Een bewoner van een huis in de directe omgeving 
vertelde dat hij ook sporen had gezien bij het 
uitgraven maar dat hij door mocht met graven?! 
Helaas met de rug tegen de kraan wat in kaart 
kunnen brengen maar er zijn ook sporen verloren 
gegaan. Deels zijn de sporen bewaard gebleven 
omdat het niet verdiept werd uitgegraven. 
Vondsten, aanwijzing voor een huisplattegrond, 
over het terrein weer vloeislakken en wat 
kogelpotscherven. 
In een spoor een onderkant ijzeroven gevonden? 
Een randfragment oven lag elders op het terrein. 
Het langgerekte spoor van de gevonden mogelijke 
oven was niet oranje verkleurd. Er is nog ruimte 
voor de bouw van 1 woonhuis waar we dus nu al 
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zeker weten dat de nederzetting ook aanwezig is. 
De werkgroep archeologie heeft een brief 
geschreven aan Burgemeester en Wethouders 
waarbij het belang van het gebied Moleneind nog 
eens onder de aandacht is gebracht. 
 

 

 
Foto’s IJzeroven fragmenten? 

 
Als de projectplannen doorgaan dan komt er ook 
nog een reconstructie van het sportpark 
Moleneind. Helaas blijft het stil. Het plan zou in 
najaar 2018 uitgevoerd moeten zijn.  
Worden het weer voldongen feiten? 
Hanneke van Alphen (tekst en foto’s) 
 
Schepersweg, het verhaal van de sleutel, Uden 
Dinsdagmiddag, slecht weer en ik met open 
schoenen bij een stukje afgraving Schepersweg 
bracht een verrassing. Leden van onze werkgroep 
waren me komen halen bij het Heemhuis, er was 
een laatste stukje van de nieuw aangelegde weg 
op de Schepersweg uitgegraven. Toen nog niet 
wetende dat dat het hoekje was van het 
Merovingisch grafveld. 
Er was een detectorman aanwezig, hij had van de 
kraanmachinist toestemming gekregen om met de 

detector te lopen. Wij waren al aanwezig en net op 
dat moment deed de detector van Paul, lid werk-
groep, het niet. In instemming van ons werd de 
stort alsnog gelopen. De sleutel werd op de stort 
gevonden. De afspraak werd gemaakt dat de 
sleutel aan een vriendin zou worden getoond en 
daarna opgehaald kon worden. Helaas was de 
vinder niet meer thuis. Na verloop van tijd werd 
duidelijk dat hij ook niet van plan was de sleutel af 
te staan. Er was zelfs sprake van dat hij hem 
mocht houden. 
Goed geloof heeft mij genekt. Het feit dat we op 
locatie een noodopgraving met toestemming van 
het RCE hadden uitgevoerd heeft ons niet gehol-
pen. De toestemming was telefonisch gegeven en 
op een latere datum schriftelijk bevestigd. De 
Provincie en het AWN hebben nog ondersteuning 
gegeven om meer duidelijkheid te krijgen in het 
eigendomsrecht. De vinder heeft de sleutel bij 
Archis gemeld en een restauratie laten ondergaan. 
 

Sleutel gevonden op de stort, foto vinder. 
 

Sleutel na restauratie. 

 
De vinder heeft de sleutel na 2 jaar afgestaan aan 
schrijfster. Er was sprake van mogelijke verhuizing 
van vinder naar een andere gemeente en in het 



 
 
 

9 

detectormilieu was bekend dat er iets speciaals 
gevonden was op het gebied van sleutels. Er was 
volop belangstelling om de sleutel te kopen. Dan 
zou de sleutel voor Uden verloren zijn. Gelukkig 
heb ik kunnen voorkomen dat de sleutel uit Uden 
zou verdwijnen. 

 
Het belang van de sleutel voor Uden? 
De sleutel is gevonden in het gebied van het 
Merovingisch grafveld maar is van jongere datum. 
Er is geen gelijke in Nederland. De sleutel is waar-
schijnlijk van 700 na Chr. Dit is echter nog niet 
zeker en het kan ook 900 tot 1000 jaar na Chr., 
worden. De sleutel gaat nu (april 2018) met al het 
materiaal van de tentoonstelling mee naar Leiden 
voor verder onderzoek. Hij is gelukkig behouden 
voor de geschiedschrijving. De sleutel wordt toege-
voegd aan de vondsten van de Schepersweg. Als 
de sleutel jonger is dan is de sleutel een mogelijke 
schakel tussen de nederzetting aan de Schepers-
weg en het ontstaan van de bewoning en Kruis-
herenkapel in Uden. Daarna kunnen we de 
geschiedenis met bestaande bronnen laten aan-
sluiten. De Kapelstraat van Uden ligt in rechte lijn 
en niet zover van het Merovingisch grafveld en 
nederzetting vandaan. Om het verleden met het 
heden te verbinden heeft de gemeente 
erin toegestemd een replica van de 
sleutel te laten maken. Aan de hand van 
de replica is een 3D tekening gemaakt en 
zijn er 3D sleutelhangertjes gemaakt. 
Deze zijn te bestellen voor 5,00 euro via 
verkuijlen1953@kpnmail.nl 
 
De sleutel heeft een mooie rol gespeeld 
bij de opening van de tentoonstelling 
Kolonisten van de Maashort. Met het spel 
Kraak de code, uitgezet in het centrum 
van Uden kon men een cijfer vinden. 
Richard van Kessel was de gelukkig 
winnaar en met het cijfer 750 ging de 

kluis open om de sleutel daarna voorzichtig een 
prominente plek te geven. 
De sleutel is te bezichtigen bij het Museum 
Religieuze Kunst in Uden op de tentoonstelling 
Kolonisten van de Maashorst. 
Zie site http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/ 
 
Hanneke van Alphen 
Foto’s H. van Alphen/G.Scheijvens, J. Brouwer 
 
Waalre Dreefstraat 
In verband met de geplande ontwikkeling van 
woningbouw in het plangebied Molenstraat – 
Dreefstraat in Waalre en de hoge archeologische 
verwachting is door BAAC in januari 2017 archeo-
logisch onderzoek verricht in de vorm van proef-
sleuven. Bij het archeologisch onderzoek zijn 19 
proefsleuven verspreid over het plangebied aan-
gelegd met een oppervlak van 3.354 m2 (ruim 9% 
van het plan-gebied). Het plangebied ligt binnen 
het akkercomplex Loon en ligt direct ten westen 
van de oude dorpskern van Waalre. Het maakte 
onder-deel uit van het goederen-bezit behorend tot 
het klooster van Echter-nach en was in bezit van 
de ontginnings-boerderij Abdijhoeve van 
Echternach. Het akkercomplex wordt gekenmerkt 
door een bolle ligging in het landschap en de 
aanwezigheid van steilranden, zandpaden en 
(restanten van) hakhout. 
Het plangebied ligt op de noordelijke uitloper van 
een hogere dekzandkop. In de dekzandkop is een 
moderpodzol ontstaan, die door verploeging 
(deels) is opgenomen in een grijze, oude akker-
laag. Vanaf de late middeleeuwen heeft plaggen-
bemesting in het plangebied plaatsgevonden, 
waardoor een gelaagd plaggendek is ontstaan. Het 
plangebied is in de 19e en 20e eeuw (mogelijk al 
eerder) grotendeels bebost (naaldbos en hakhout). 
In de tweede helft van de 20e eeuw is het 
plangebied weer geheel in gebruik genomen als 
bouwland. In de tweede helft van de 20e eeuw is 

mailto:verkuijlen1953@kpnmail.nl
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/


 
 
 

10 

het noordoostelijke deel van het plangebied 
ontgrond, waarna de bovenlaag is teruggestort. 
Ondanks de hoge archeologische verwachting, zijn 
bij het proefsleuvenonderzoek alleen sporen en 
vondstmateriaal aangetroffen die te relateren zijn 
aan de landinrichting en –gebruik van het 
plangebied in het verleden. De sporen betreffen 
voornamelijk greppels en karrensporen die beho-
ren tot zandwegen en perceelsgrenzen die op de 
kadastrale minuut van 1810-1832 zijn te situeren. 
De moesbedden/grondverbeterings-sporen blijken 
op de kadastrale minuut van 1832 tot één perceel 
te behoren. Een geïsoleerde kuil in werkput 12 kan 
op basis van handgevormd aardewerk in de 
periode ijzertijd – Romeinse tijd gedateerd worden. 
Het vondstmateriaal is bijna uitsluitend tijdens de 
aanleg van het vlak verzameld. De vondsten 
bestaan vooral uit aardewerk waaronder handge-

vormd aardewerk uit de periode neolithicum–
Romeinse tijd, gedraaid Romeins aardewerk en 
aardewerk uit de middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het 
bouwkeramiek bestaat uit fragmentjes baksteen. 
Het vuursteen betreft een fragment van een 
schrabber op afslag. De zes fragmenten natuur-
steen vertonen enkel breuken en sporen van 
bekapping. Het fragment tefriet kan van een 
maalsteen afkomstig zijn. 
Uit de waardering is gebleken dat de vindplaats 
niet behoudenswaardig is. Daarmee zijn er vanuit 
archeologie geen belemmeringen voor de verdere 
planontwikkeling. 
 
Bron: C. Verbeek, 2017: Waalre, Molenstraat-
Dreefstraat. Inventariserend veldonderzoek door middel 
van proefsleuven (BAAC-project A-16.0311). 

 
 
 
 

3 JUNI EXCURSIE EN LEZING:  
GEDURFD EXPERIMENT EN GRANDIOZE MISLUKKING:  
DE EERSTE JAREN VAN DE BOEKDRUKKUNST IN BRUGGE 
 
Prof. dr. Johan Oosterman - Hoogleraar Oudere 
Nederlandse Letterkunde geeft op 3 juni in Brugge 
een lezing over gedurfd experiment en grandioze 
mislukking: de eerste jaren van de boekdrukkunst.  
 

 

 
Brugge was in de late middeleeuwen een 
belangrijk centrum van boekproductie: eenvoudige 
boekjes en de fraaiste verluchte handschriften 
kwamen uit de werkplaatsen. Toen in het derde 
kwart van de vijftiende eeuw ook het gedrukte 
boek een rol ging spelen, was Brugge het toneel 

van experiment, commerciële waaghalzerij, 
geslaagde producties en smadelijke mislukkingen. 
Jan Brito, William Caxton en Colard Mansion zijn 
de hoofdrolspelers, maar culturele sleutelfiguren 
als Anthonis de Roovere, stadbestuurders en de 
hoge adel, wel in de eerste plaats Margareta van 
York, zijn medespelers in een spannende episode 
van de boekgeschiedenis. Brugge was even de 
hoofdstad van de Europese drukpers, maar raakte 
als drukkersstad snel weer in verval. Verkeerde 
inschattingen én de politieke ontwikkelingen na de 
dood van Karel de Stoute waren daaraan debet. 
 
Op 3 juni willen mensen van de AVKP het museum 
bezoeken en deze lezing volgen. Indien er 
belangstellenden zijn kunnen die zich melden. Als 
er circa 10 mensen gaan is het de moeite waard 
en betaalbaar om een gids te huren 
Vertrek 07.30 uur ( reistijd 2 uur 24 min ANWB ) 
Entree Museum  € 12,- 
Entree lezing  € 5,-  
Optioneel: Gids voor max 15 personen € 75, 
Reiskosten per auto €43,- exclusief parkeren. 
 

Opgave bij: carelvandenboom@gmail.com   

mailto:carelvandenboom@gmail.com
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EXCURSIE NAAR ERP, DRIE KIJKJES IN DE KEUKEN 
ZONDAG 8 APRIL 2018  
 
In samenwerking met Marius Strijbosch van de 
Heemkundekring Erthepe en "onze restaurateur" 
Wim van Heeswijk is een mooi programma samen-
gesteld voor de excursie naar Erp op 8 april.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 uur: Ontvangst in Emaillemuseum Het kleine 
Aadal. Een kijkje in de nostalgische keuken. 
Emaillemuseum “Het Kleine Aadal” is eigendom 
van Wim van Heeswijk en biedt een unieke 
verzameling van nostalgisch emaille. De collectie 
bevat ongeveer 6000 stuks keuken emaille van 
allerlei artikelen in bijna alle mogelijke kleuren en 
decoraties. Ook kunt u een verzameling van 
‘Petrus Regout’ bekijken. Dit alles in een sfeervolle 
nostalgische omgeving verdeeld over zeven 
verschillende ruimtes. Tijdens de rondleiding krijg 
je als bezoeker uitleg over de diverse fabrieken en 
merken. Ook het ontstaan van de collectie en de 
verhalen achter de meeste items komen hierin aan 
bod. Wim van Heeswijk en Mieke van Duijnhoven 
leiden u rond. Aansluitend gelegenheid tot lunchen 
met zelf meegebracht lunchpakket. 
 

 
 
12.30 uur: Bezoek Raadhuis in Erp. ‘Een kijkje 
in de keuken’ van een heemkundekring.  
Het neoclassicistische Raadhuis van Erp is sinds 
2007 het onderkomen van heemkundekring Erthe-

pe met ruim 300 leden. Het Raadhuis is een 
ontwerp van Hendrik Verhees, bekend vanwege 
zijn tekeningen van kerken die hij op reizen door 
Brabant maakte. Erthepe is als hoeder van de 
cultuurhistorie in Erp, Keldonk en Boerdonk op 
vele terreinen actief. De archeologische werkgroep 
van de vereniging heeft er de afgelopen 10 jaar 
een bescheiden collectie vondsten verzameld en 
permanent tentoongesteld. Marius Strijbosch zal u 
daarover vertellen.  
 

14.00 uur: Rondleiding Sint-
Servatiuskerk. Een kijkje in 
het Rijke Roomse leven.  
Al in de 14e eeuw stond er in 
Erp een stenen kerk. In 1648 
kwam de kerk in handen van 
protestanten. De katholieken in 
Erp weken tot 1672 voor hun 
erediensten uit naar een schuur 
in Boekel. In 1800 kregen ze de 
oude middeleeuwse kerk weer 
terug. Maar die was door jaren-
lang slecht onderhoud in verval 
geraakt. Pastoor Petrus van 
der Sanden liet in 1843-1844 

een nieuwe kerk bouwen naar het ontwerp van 
Van Veggel, een ingenieur van Rijkswaterstaat. Na 
een blikseminslag in 1896 ontwierp Pierre Cuijpers 
de karakteristieke torenspits. Hij bracht ook 
veranderingen aan in het interieur. De ‘beelden-
storm’ in de vorige eeuw is de kerk bespaard 
gebleven en daardoor heeft het gebouw ondanks 
het sobere uiterlijk een rijk interieur. Eddy van 
Asseldonk leidt u rond in de kerk.  
 
15.30 uur: Afsluiting in het Raadhuis  
Als afsluiting krijgt u in het Raadhuis een drankje 
aangeboden.  
 
De kosten voor de excursie bedragen € 10, - per 
deelnemer. Daarbij zijn inbegrepen de consump-
ties en entrees voor het Emaillemuseum en de 
Sint-Servatiuskerk. De kosten worden voldaan bij 
de entree van het Emaillemuseum.  
Maximaal aantal deelnemers ca. 30 personen  
N.B. De tijden zijn bij benadering. 
 
Aanmelden graag bij Carel van den Boom of Peter 
Seinen. carelvandenboom@gmail.com of 
seinen@onsbrabantnet.nl 

 

Torenspits van 
Pierre Cuijpers, 
1897 

mailto:carelvandenboom@gmail.com
mailto:seinen@onsbrabantnet.n
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HULP GEVRAAGD  
 
 
We doen als AVKP veel, zoals het onlangs toege-
stuurde jaarverslag 2017 laat zien. Om dat alle-
maal voort te zetten en voor nieuwe ambities 
hebben we hulp mogelijk van zoveel mogelijk 
leden. We hebben nu in het bijzonder graag hulp 
bij: 
 

Activiteiten bij Kasteel Asten  
Op tweede pinksterdag, 21 mei 2018 vindt de elfde 
editie plaats van de Dag van het Kasteel. Die dag 
zetten kastelen en buitenplaatsen in heel Neder-
land de poorten open om belangstellend publiek te 
ontvangen. Zo ook het kasteel in Asten. Op die 
dag is het kasteelterrein voor iedereen van 12.00 
tot 17.00 uur geopend om te bezichtigen en om de 
historie in te ademen in een gemoedelijke sfeer 
met een hapje, drankje en gezellige muziek. 
 

 
 
Wie wil helpen om deze dag iets leuks over 
archeologie te organiseren voor jong en oud? 
Denk aan een soort mobiele archeohotspot met 
daarbij diverse kinderactiviteiten en een expositie. 
We kunnen daar zelf invulling aan geven. Kortom, 
wie heeft zin om samen met mij iets leuks van 
deze dag op het kasteel van Asten te maken?  
 
Voor meer informatie en aanmelden:  
Ria Berkvens, Ria.berkvens@kpnmail.nl, tel. 06-
15829049. Zie ook: http://www.kasteelasten.nl/ 
https://www.dagvanhetkasteel.nl/ 
 

Educatie voor basisscholen  
Op pag. 3 staat het bericht over de recent 
ingerichte activiteitenhoek in het Erfgoedhuis. Een 
al lang gekoesterde wens, basisscholen actief 

benaderen voor een educatieprogramma in het 
Erfgoedhuis gaat de gemeente nu oppakken. Wie 
wil meedenken over het opzetten van die program-
ma’s en wie wil, als het gaat draaien, mee school-
klassen ontvangen en begeleiden? 
Voor meer informatie en aanmelden:  
Tonnie van de Rijdt, vdrijdt@iae.nl of 
awnafdeling23@gmail.com.  
 

Externe communicatie 
De vele evenementen en activiteiten verdienen het 
meer bekend te zijn bij het publiek. We gaan 
beginnen met het bieden van actuele informatie op 
de AVKP website. Daar staan nu een rubriek 
evenementen en een voor berichten die moeten 
worden gevuld met informatie over lezingen, 
excursies en evenementen, zoals de Torendag, 
Romeinenweek, Nationale Archeologie Dagen ect. 
 

 
 
De bedoeling is zoveel mogelijk publieks-
activiteiten uit onze regio daarin op te nemen, dus 
ook die van andere verenigingen en erfgoed-
organisaties. Wie zouden het verzamelen en op-
stellen van dit soort berichten op zich willen 
nemen? Als dit eenmaal goed loopt gaan we kijken 
hoe we andere media en middelen daarvoor gaan 
inzetten.  
Voor meer informatie en aanmelden:  
Winnie van Vegchel; awnafdeling23@gmail.com. 

 
 
 
 

  

mailto:Ria.berkvens@kpnmail.nl
http://www.kasteelasten.nl/
https://www.dagvanhetkasteel.nl/
mailto:vdrijdt@iae.nl
mailto:awnafdeling23@gmail.com
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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ARCHEOLOGISCH HOUT VOOR KUNSTENAARS IN VELDHOVEN 
 
 
In de Nieuwsflits van 8 januari vroeg Fokko om 
vrijwilligers die mee wilden helpen bij het uitdelen 
van hout voor een kunstproject, een uitvloeisel van 
de opgravingen aan de Huysackers in Veldhoven 
in 2017. Aan deze opgravingen hebben veel 
vrijwilligers van de AVKP deelgenomen. 
Bij die opgravingen zijn ruim veertig waterputten 
gevonden. Omdat het hout daarvan niet allemaal 
bewaard hoeft te blijven en anders weggegooid 
zou worden, was het idee ontstaan om het hout 
beschikbaar te stellen aan Veldhovense en regio-
nale kunstenaars, creatieve inwoners en aan 
scholen in Veldhoven om ‘iets’ met het hout te 
doen onder voorwaarde dat de vervaardigde crea-
tieve uitingen beschikbaar worden gesteld voor 
een speciale expositie te Veldhoven medio 2019. 
 

 
 
Op de oproep van Fokko reageerden 6 vrijwilligers 
(Frank, Gonny, Guido, Ine, Ine, en Herbert), een 
mooi clubje om de praktische kant van dit project 
mee uit te voeren. Het idee plus de organisatie 
was al terdege voorbereid door Fokko, samen met 
mensen van de gemeente Veldhoven. 
In het Veldhovens Weekblad van woensdag 7 
februari werd een oproep geplaatst met als titel: 
‘Van waterput naar kunstwerk, archeologisch hout 
beschikbaar voor kunstprojecten’. Erbij een afbeel-
ding van de aanleg van een waterput in de Volle 
Middeleeuwen (een impressie van Paul Becx, 
gemaakt voor het boek over de Somerense 
archeologie). Ik vermoed dat die afbeelding veel 
mensen enthousiast heeft gemaakt en aan het 
denken heeft gezet. Je kon je aanmelden voor 
deelname en kreeg vervolgens een inschrijf-
formulier dat je ingevuld moest terugsturen. Het 
liep storm! Er kwamen zóveel aanmeldingen 
binnen dat we gingen vrezen hout tekort te komen, 
ondanks de enorme hoeveelheid (vele honderden 
kilo’s) die beschikbaar was… 

Terwijl de aanmeldingen gestaag binnen bleven 
komen hadden wij intussen een (koude) zaterdag 
besteed aan het sorteren van het waterputtenhout, 
het uitspreiden in de enorme hal (aan de Roskam, 
naast het opgravingsterrein), en het aanduiden van 
het hout: bij elke stapel kwam een bordje te liggen 
met daarop het tijdvak: IJzertijd, Romeinse tijd, 
Vroege Middeleeuwen (Merovingisch), of Volle 
Middeleeuwen. Men kon dus bij de uitgifte bewust 
voor een bepaald tijdvak kiezen. 
 
En toen werd het zaterdag 24 februari. Het was 
héél koud. Maar dat hield de mensen niet thuis: 
vanaf 10u stroomden ze toe, een kleine zestig kun-
stenaars en aanhang, op jacht naar iets geschikts 
voor het kunstobject dat vast al aan het rijpen was 
in de hoofden sinds hun aanmelding. Om 11.00 u 
gaf wethouder Hans van de Looij ‘formeel’ het 
startschot voor de uitgifte van het hout. Het was 
een gezellige drukte en het leek er op dat de 
meesten heel serieus bezig waren met het project. 
Dat was trouwens al gebleken uit hun aanmeld-
formulier: daarop kon je aangeven wat voor iets je 
zocht en velen hadden daar wat ingevuld. Een 
aantal keren moest er geloot worden omdat er 
meerdere gegadigden waren voor hetzelfde stuk 
hout, maar daar werd doorgaans niet moeilijk over 
gedaan. Zeer aangenaam was dat er door de 
gemeente een foodtruck was geregeld waar ieder-
een gratis koffie en worstenbroodjes kon krijgen. 
Er waren gasbranders waaraan men zich kon 
warmen en er was zelfs een dixie. Wat een 
service! En er was een standje van Wood Design 
Nijsen: Eddy Nijsen gaat in opdracht van de 
gemeente Veldhoven schrijfpennen maken van het 
archeologisch hout, die als relatiegeschenk ge-
bruikt kunnen worden. Daarnaast had hij 
voorbeelden van wat er allemaal kan met 

waterputhout. Je kon 
er dus nog ideeën 
opdoen.  
Al met al was het een 
succesvolle en 
gezellige dag: het 
hout is tot op de 
laatste splinter mee-
genomen! We houden 
jullie natuurlijk op de 
hoogte van de start 
van de expositie. 
 
Ine Pulles 
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LEZING 18 APRIL: MIDDELEEUWSE KERKLOCATIES  
IN PEELLAND EN DE KEMPEN 
 
In de geschiedenis van dorpen speelt het 
kerkgebouw en de plaats van de kerk een 
belangrijke rol. In de middeleeuwen werden kerken 
gesticht te midden van de toenmalige bewoning op 
de hoogste delen in het landschap. In de 13

de
 

eeuw werden deze gebieden ingericht als akkers 
en verschoof de bewoning naar de randen ervan, 
terwijl de kerken alleenstaand achterbleven. Dat 
bleef zo, ook na nieuwbouw van de kerk-
gebouwen. Na de tachtigjarige oorlog kwamen de 
kerken in handen van gereformeerden en raakten 
in verval. Toen de katholieken in de 19

de
 eeuw hun 

kerken terugkregen, waren deze in slechte staat 
en in veel gevallen werden ze niet meer in gebruik 
genomen. Soms verdween de kerk in zijn geheel, 
op een aantal plaatsen bleef de kerktoren 
eenzaam achter en soms werd de kerk weer 
opgebouwd. 
In 2012 werd in Peelland het kerkenproject 
uitgevoerd om meer bekendheid te geven aan de 
rijke en bijzondere geschiedenis van de oude 
kerklocaties. Het project leverde als resultaat een 
fietsroute met brochure op in het gebied tussen 
Helmond en Eindhoven met informatieborden ter 
plaatse en de organisatie van een Torendag. 
Inmiddels zijn van veel kerklocaties videofilms 

gemaakt en reconstructies van verdwenen kerken 
en de Torendag is een jaarlijks evenement 
geworden.  
 

 
Reconstructie van de middeleeuwse kerk op de 
Tomakker in Nuenen 
 

In de lezing wordt ingegaan op de bewogen 
geschiedenis van deze kerklocaties in de middel-
eeuwen en later en op de resultaten van het 
kerkenproject. Meer informatie vindt u op: 
www.kerkenindepeel.nl 
De lezing van Jan Timmers begint om 20 uur in het 
Erfgoedhuis Eindhoven.  

 
 
 
 

6 MEI: MIDDELEEUWSE TORENDAG 
 
 
De Stichting Archeologisch Samenwerkings-
verband (SAS) nam in 2009 het initiatief om een 
aantal middeleeuwse kerken in Peelland meer 
onder de aandacht te brengen. Het doel was het 
versterken van de regionale identiteit door het 
zichtbaar en beleefbaar maken van de middel-
eeuwse unieke kerklocaties tussen Helmond en 
Eindhoven met hun bijzondere ontstaans-
geschiedenis. Ook het uitdragen van informatie 
over de kerklocaties in Peelland met hun gemeen-
schappelijke historie, onderlinge samen-hang en 

individuele eigenheid was en is belangrijk. Omdat 
middeleeuwse kerklocaties een bijzondere ge-
schiedenis hebben, maar deze historie nog maar 
bij weinig mensen bekend is, vonden we het nodig 
dat hier aandacht voor kwam. Er werd een 
fietsroute langs deze kerken samengesteld en er 
werd een website (www.kerkenindepeel.nl) ge-
maakt en in 2012 werd de eerste middeleeuwse 
Torendag georganiseerd en geopend rond de 
toren van Stiphout. De Torendag werd een jaarlijks 
terugkerend element. In de loop der jaren werden 

http://www.kerkenindepeel.nl/
http://www.kerkenindepeel.nl/
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er ook filmpjes (https://youtu.be/rLIsfYaaSYY). en 
3D reconstructies van de kerklocaties gemaakt in 
samenwerking met de diverse heemkundekringen  
 
In 2018 zal voor de zevende keer de Torendag 
plaatsvinden op zondag 6 mei. De SAS verzorgt 
de coördinatie van de Torendagen. Tijdens de 
Torendag organiseren betrokken heemkunde-
kringen op de verschillende locaties activiteiten, 
presentaties of rondleidingen. Alle activiteiten van 
de deelnemende locaties worden op de website 
beschreven. Een aantal kerktorens kan dan 
worden beklommen. Het aantal betrokken kerk-
locaties en betrokken heemkundekringen groeit 
nog steeds. En we hopen dat nog meer 
middeleeuwse kerklocaties zoals er nog vele in de 
Kempen aanwezig zijn, zich aansluiten bij de 
Torendag en de website, zoals inmiddels ook Son 
en Breugel, Eerschot (St. Oedenrode), Woensel en 
Bakel deden. U kunt zich aanmelden bij 
ondergetekenden!  
 
Iedereen is 6 mei van harte welkom! 

 
Bezichtiging van de eenzame toren bij Nederwetten op 
de Torendag in 2015 
 
Namens de SAS, Jan Timmers en Ria Berkvens 
jantimmerscultuurhistorie@gmail.com 
R.berkvens@odzob.nl 

 
 
 
 
 

HET LEEMPAD IN BLADEL 
 
 
In de omgeving van de Kempen is het afgelopen 
jaar best stil geweest. Geen opgravingen en één 
plek met proefsleuven. In Bladel, de aan te leggen 
randweg. Er is eigenlijk niets gevonden, wel een 
indicatie van een steenfabriek. Hierbij mijn verslag. 
 
Potverdorie, zit mijn auto weer onder de rode 
woestijnstof. Gisteren was het nog op de TV te 
zien, de stofpluim vanuit de Sahara naar mijn auto. 
Het doet mij mijmeren aan de verstuivingen van de 
Noordzee in het Pleistoceen, waarbij het zand en 
de leem over Europa werd geblazen door een zee 
sterke wind. Gosh, er is niet veel veranderd in de 
loop der jaren. Wind zorgt nog steeds voor het 
verspreiden van zand en leem, nu uit de Sahara. 
In Brabant werkten de Centrale Slenk en de 
Venloslenk als een soort natuurlijke venturi, 
waardoor zand en leem neersloegen. Doordat de 
Romeinen de kunst van het steenbakken hier naar 
toe brachten, zie je de productie van stenen en 
dakpannen van klei en leem langs de grote rivieren 
beginnen. Toen de Romeinen hier wegtrokken 
duurde het nog tot 1200 voordat hier weer opnieuw 

stenen werden gebakken. Deels zal dit wel komen 
doordat natuursteen vrij makkelijk gewonnen kon 
worden in België, Limburg en Duitsland. Rond 
1200 ontstonden bij grotere boerenbedrijven (in 
eerste instantie ronde) steenovens. Een mooie 

aanvulling voor het inkomen gedurende de winter-
maanden. De benodigde leem was in de omgeving 
te vinden en werd gedolven. Door paard en wagen 

Veldoven in Winterswijk 

https://youtu.be/rLIsfYaaSYY
mailto:jantimmerscultuurhistorie@gmail.com
mailto:R.berkvens@odzob.nl
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werd het naar de steenovens gebracht. De 
achtergebleven kuilen groeiden weer dicht of 
werden gaten met water. Leemputten en leem-
kotten zijn bekende namen in onze omgeving; 
allemaal terug te voeren naar het begin van onze 
“steentijd”.  
De leem moest versterven door kneden en als de 
leem dan “rot” was konden er stenen van gevormd 
worden die tegen de oven gedroogd werden en 
daarna in de oven gebakken werden. Natuurlijk 
was er afval van gebroken stenen, te krom-
gebakken stenen of te zacht gebakken stenen. Met 
deze afval werd de pad waarover de leem werd 
aangevoerd versterkt.  
Daar stond ik nu: op zo’n pad! Al die gedachten 
schoten door mij heen. Hoe uitzonderlijk was het 
dat ik op het pad stond met de stenen, gestort door 

een buurtgenoot uit het jaar 12 honderd zoveel. De 
weg zou worden aangelegd en de proefsleuven 
hadden dit steenspoor aan de oppervlakte 
gebracht. De veldoven of de plaats waar die zou 
kunnen liggen is niet te lokaliseren. Wel de vele 
depressies in de omgeving. Voor de rest is er in 
het gehele wegcunet van onze randweg niets 
gevonden. Maar toch: even stilstaan bij een paar 
stenen in de grond is toch wel een mooie parel, die 
verborgen lag onder het dekzand. Kijk daar doe je 
het voor! Voor de rest is het stil in onze omgeving; 
er zijn geen bouwplannen, proefsleuven laat staan 
opgravingen. Toch; ‘mijn’ weg maakt ook vorig jaar 
weer goed!  
 
Theo van der Vleuten 

 
 
 
 
 

BASISCURSUS ARCHEOLOGIE AFGEROND  

 
 
Op 17 maart werd op feestelijke wijze de 
certificaten voor de Basiscursus Archeologie 
uitgereikt.  
 

 
 
Het was alweer enkele jaren geleden dat de AVKP 
afdeling 23 een uitgebreide basiscursus kon 
organiseren. Maar door de aanmelding van 15 
geïnteresseerden kon de cursus op 7 oktober 2017 
van start gaan. Tijdens de cursus, die bestaat uit 
een tiental lesochtenden, kwamen telkens nieuwe 
gast-sprekers, die met veel enthousiasme over 
hun specialisme konden vertellen. Dit maakte de 
cursus extra interessant! 
 
 

Speciale dank willen wij overbrengen aan Herbert 
en Peter, die niet alleen het lesprogramma hebben 
samengesteld, maar ook bij alle lessen als 
gastheer fungeerden. Dit gecombineerd met de 
mooie faciliteiten, waarover het Erfgoedhuis 
beschikt, heeft ervoor gezorgd dat wij terug 
kunnen kijken op een zeer geslaagde cursus. 
 

 
 
Herbert en Peter, namens alle deelnemers, 
nogmaals bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Ad Brand, Robbert Nillisen, Wil Peels, Rob 
Veraart, Bart van Duijnhoven, Gerard van de Hei, 
Tiny van Haandel, Maria Brokken, Jacques van 
der Sommen, Willemien de Vaan, Jos Kempkens, 
Bart Wijgergangs en Willy Wijdeven 
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IN HET VERLEDEN LIGT ONS HEDEN 
 
 
Twee jaar geleden is er binnen de Heemkunde-
kring Weerderheem een werkgroep Archeologie 
opgericht. De harde kern van deze werkgroep 
bestaat uit Wil Peels, Bas Verbeek (beide lid van 
AWN/AVKP) en Sjef Tooten. Daarnaast kunnen 
we voor het veldwerk een beroep doen op een 
aantal vrijwilligers en detectorzoekers. 

 
Onze doelstellingen zijn als volgt: 
1. De archeologische kennis over Borkel en 

Schaft, Dommelen en Valkenswaard toegan-
kelijk maken voor een breed publiek (dit is een 
van de uitgangspunten van het verdrag van 
Malta) middels: 

 het opzetten van een database met (meer dan 
100) rapporten van archeologische onderzoe-
ken in Valkenswaard, zie 
https://weerderheemcollecties.nl/cgi-
bin/archeologie.pl  

 het uitbrengen van eigen publicaties 

 het opstellen van lesbrieven  

 het geven van lezingen (maandelijkse 
lezingen-cyclus van HKK Weerderheem) 

2. Belangenbehartiging archeologie op gemeen-
telijk niveau: 

 Samenwerken met en ondersteunen van de 
gemeente (wij hebben frequent contact met 
de verantwoordelijk ambtenaar en ODZOB),  

 Waken over en opkomen voor de belangen 
van archeologie (zoals onlangs gemeente er 
op attent gemaakt dat archeologie was verge-
ten bij de herinrichting van het Carillonplein) 
en met name de landschapsarcheologie 
(breuken in de diepere ondergrond, esdekken 
en bolle akkers, zandwegen, schansen en 
landweren). 

 
3. Het ondersteunen en zelf verrichten van 

archeologische onderzoeken: 

 Aanleveren van lokale archeologische en 
cultuurhistorische informatie (op verzoek van 
de opgraafbedrijven) 

 Assistentie bij veldwerk en vondstverwerking 
(o.a. geassisteerd bij een opgraving aan de 
Kromstraat waarbij het achtererf van een 16e-
eeuwse boerderij is blootgelegd) 

 Eigen waarnemingen, veldverkenningen en 
geofysisch onderzoek (zoals bij het uitgraven 
van kamsalamanderpoelen Borkel en Schaft, 
het herinrichten van het Carillonplein en het 
aanleggen van wadi’s in de Kreyenbeek)  

Zoals inmiddels duidelijk zal zijn hebben we niet 
stilgezeten. Binnenkort hebben we een afspraak 
met de verantwoordelijk ambtenaar en zijn team-
leider om onze aanpak te bespreken en verder in 
te bedden. Daarna gaan we door met het verder 
uitdragen binnen het gemeentelijk apparaat, omdat 
we nog te vaak merken dat archeologie niet de 
aandacht krijgt die het verdient. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van onze verdedigings-
werken (boomgracht, landweer, schansen) of van 
het feit dat wij midden op de Breuk van Vessem 
liggen, wij een archeologisch monument hebben in 
Valkenswaard (urnenveld op Geenhoven)). 
In de geest van de nieuwe Omgevingswet heeft 
archeologie ook raakvlakken met andere disci-
plines binnen de gemeente, zoals archeotoerisme 
en geotoerisme, die elkaar kunnen versterken. 
 
Wil Peels 

Impressie archeologische waarneming Carillon plein 
Valkenswaard 

https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl
https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten 19 januari – 22 maart 2018 
 
Boeken 
Spielen wie im Mittelalter. 
50 Anleitingen zum  Nachbare und Mitspielen. 
Doris Fischer. 
Uitgeverij: Theiss 2013. 
 
Mittelalter selbst erleben! 
Kleidung, Spiel und  Speisen, Selbst gemacht und 
aus probiert. 
Doris Fischer. 
Uitgeverij: Theiss 2015 
 
Koks en Keukenmeiden 
Johannes van Dam en Joop Witteveen. 
Amsterdamse kookboeken uit de gastronomische 
Bibliotheek en de Bibliotheek van de Universiteit 
van Amsterdam.  Met recepten. 
Uitgeverij: Nijgh en van Ditmar 2006 
(Geschonken door Els v d Boom v. Lierop). 
 
 
 
 
 
Roemisch Germanisch museum. 

40 Jahre Römisch – Germanisch Museum 1974-
2014. 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland. 
Jaargang 2 nummer 1  
Dorpsvorming in Nederland.  De verbeelding van 
prehistorie. Opgravingen op het rivierduin in Cuijk 
De Nielt. 
 
AWN Magazine 
Jaargang 2 maart 2018. 
Cold case archeologie. Romeins grijs aardewerk. 
Hollandse bakstenen. Etc. 
 
In Brabant 
Jaargang 9 nummer 1 maart 2018. 
www.brabantserfgoed.nl. De komst van een 
gloednieuw platform in het voorjaar. 
Van Doodzwijgen naar roze maandag, 
Homoseksualiteit in Brabant. 

 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Nobel streven 
Het onwaarschijnlijke maar 
waar gebeurde verhaal 
van ridder Jan van 
Brederode. 
Frits van Oostrum. 
Prometheus, 2017. 
Rond 1372 wordt op het 
kasteel Santpoort Jan van 
Brederode geboren in 
gezegende omstandig-
heden. 40 jaar later 
sneuvelt hij roemloos als 
ridderlijke huurling, in de 
slag bij Azincourt. In dit 
boek wordt dit leven 
gedetailleerd beschreven 
waardoor het een goed 
inzicht geeft over deze 
periode.  

 
 
Kapittels en Kanunniken in 
de Meierij  
Feiten en wetenswaardig-
heden over een markante 
episode in de geschiedenis 
van de Kerk in Oost en 
Midden-Brabant 
Drs. J. Deckers. 
Uitgave: Interieurcommissie Parochie int Petrus te 
Boxtel.  
 
Mariënhage special mei 2017 
Een special over het klooster Mariënhage dat de 
Nederlandse augustijnen nu na 127 jaar hebben 
verlaten.  
 
Carel van den Boom 

 
 

 

  

http://www.brabantserfgoed.nl/
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20 APRIL ARCHEOLOGIEPLATFORM:  
DE ARCHEOLOGIE VAN HET MAAS-DEMER-SCHELDEGEBIED:  
EEN BESCHOUWING OP 15 JAAR ONDERZOEK EN EEN BLIK VOORUIT  
 
15 jaar geleden riep onze voorganger, de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
de maandelijkse NOaA-lezingen in het leven. Deze 
lezingen van de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie werden in 2014 omgedoopt tot 
Archeologieplatform. Dit jubileum willen we met u 
vieren met een speciale editie van dit platform. 
Deze zal geheel in het teken staan van het Maas-
Demer-Scheldegebied. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd op vrijdag 20 april bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort van 09.00 
- 17.30 uur. 
 
De afgelopen 15 jaar is in het MDS-gebied veel 
archeologisch onderzoek uitgevoerd, vooral binnen 
de kaders van de Malta-archeologie. Tijdens deze 
dag willen we in de eerste plaats terugblikken: 
welke inzichten en kennis heeft dit onderzoek op-
geleverd en welke aspecten zijn onderbelicht 
gebleven? In opdracht van de Rijksdienst zijn 
onlangs twee syntheses opgesteld die de resul-
taten van deze onderzoeken in kaart brengen en 
de kenniswinst beschrijven. Tijdens dit platform 
presenteren we deze resultaten. 
Daarnaast willen we ook vooruitkijken: wat zijn de 
onderzoekslacunes, de thema’s en vragen  die 
sturend kunnen zijn voor het toekomstige archeo-
logisch onderzoek en een plaats verdienen in de 
onderzoeksagenda’s? Graag nodigen wij u uit om 
hierover mee te denken en te praten. 

Speciale spreker is Nico Roymans, die in 2003 de 
allereerste NOaA-lezing gaf, getiteld: ‘Verschui-
vende perspectieven in het archeologische onder-
zoek in Zuid Nederland vanaf ca. 1975’. Hij zal zijn 
visie op het onderzoek van de afgelopen 15 jaar 
met u delen. 
 
Bekijk het volledige programma met alle lezingen, 
sprekers en op:  
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/archeologiep
latform-de-archeologie-van-het-maas-demer-
scheldegebied-een-beschouwing-op-15 
 
Aanmelden 
Deelname is gratis, maar u dient zich wel van te 
voren middels in te schrijven via het 
aanmeldformulier. De koffie en thee en de borrel 
wordt u aangeboden, de lunch is voor eigen reke-
ning en kunt u eventueel nemen in ons bedrijfs-
restaurant. Indien u een bewijs van deelname wilt 
ontvangen, kunt u dat bij uw aanmelding 
aangeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het organisatiecomité: Eugene Ball, Ria Berkvens, 
Jan van Doesburg, Tessa de Groot, Fokko 
Kortlang, Martin Meffert, Eelco Rensink, José 
Schreurs en Liesbeth Theunissen 

 
 
 
 
 

SCHUUR HERBESTEMD TOT ARCHEOLOGISCH MUSEUM 
 
 
Afgelopen jaar is in een herbestemde schuur op de 
buitenplaats Haanwijk nabij het Brabantse Halder 
een archeologisch museum geopend. Grootste 
ingreep binnen deze transformatie is het plaatsen 
van een houten volume in de binnenruimte, dat de 
ruimtelijke organisatie in drie zones verdeelt. Reset 
Architecture is verantwoordelijk voor het ontwerp.  
 
Museum Romeins Halder beschikt over een 
collectie van vondsten die zijn gedaan op een 
nabijgelegen archeologische vindplaats. Het 
museum biedt verder educatie aan onder meer 

schoolklassen, maar er wordt ook onderzoek 
verricht. Dit wordt ruimtelijk gefaciliteerd in een 
ontvangst- en presentatieruimte, tentoonstellings-
ruimte en een studieruimte voor de medewerkers.  
 
De herbestemming is een eerste stap in de 
revitalisering van de buitenplaats en onderdeel van 
een grotere visie voor aaneengeschakelde buiten-
plaatsen in het gebied aan de Dommel. Sinds 
2013 werkt Reset architecture voor natuur-
organisatie Brabants Landschap aan een 
gebiedsvisie waarin hedendaagse kunst een 

https://cultureelerfgoed.nl/agenda/archeologieplatform-de-archeologie-van-het-maas-demer-scheldegebied-een-beschouwing-op-15
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/archeologieplatform-de-archeologie-van-het-maas-demer-scheldegebied-een-beschouwing-op-15
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/archeologieplatform-de-archeologie-van-het-maas-demer-scheldegebied-een-beschouwing-op-15
https://cultureelerfgoed.nl/node/819460
https://cultureelerfgoed.nl/node/819460
https://architectenweb.nl/service/externallink.aspx?a=1&url=http://www.romeinshalder.nl/
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relatie aangaat met het aanwezige natuur- en 
cultuurlandschap. In samenwerking met het 
Noordbrabants Museum is een onder andere een 

beelden- en land-artpark gepland; Buitenmuseum 
Out Herlaer. Lees hier het oorspronkelijke bericht.  

 
 
 
 

WANDELEXCURSIE RILLAND YERSEKE 
Zaterdag 14 juli 2018 tussen 8:30 en 18:00 
 

We hebben weer een heel interessante en gezel-
lige dag voor jullie georganiseerd. De reis gaat 
naar Zeeland, waar we een wandeling over het 
verdronken dorp van Rilland gaan maken. De 
wandeling duurt circa 2,5 uur en voert over slikken 
en langs de vloedlijn van de Oosterschelde. Deze 
tocht biedt een blik op de eeuwenoude archeo-
logische overblijfselen van het verdronken dorp, 
waarvan baksteen funderingen, aardewerk-
scherven, maar ook resten van wegen en sloten 
nog van getuigen. 

Het verdronken dorp van Rilland 
 
Na terugkomst op de veilige wal, reizen we door 
naar het pittoreske Yerseke, waar we meteen een 
1 uur durende rondleiding langs de oesterputten 
en visserijhaven krijgen. Ook daarna krijgen we 
nog geen rust en worden we rondgeleid door het 
Oosterscheldemuseum. 
 

 

Het Oosterscheldemuseum in Yerseke 

Dan is het tijd om een terrasje op zoeken om weer 
wat tot rust te komen, waarna we weer kunnen 
afreizen naar Eindhoven, tenzij we aanschuiven 
aan een heerlijke vismaaltijd…. maar dat spreken 
we daar wel af. 
 
Een goede wandelconditie is dus vereist. 
 
Programma (kleine wijzigingen voorbehouden) 
Vertrek uit Eindhoven (Erfgoedhuis): 8:30 
Aankomst in Zeeland: 10:00 
Vertrek wandeling: 10:20 
Wandeling Rilland: ~2.5 uur 
Om 13:00 terug bij de auto en vertrek naar 
Yerseke 
Lunch: zelf brood meenemen… dus onderweg 
nuttigen… 
Vertrek naar Yerseke: 13:15 
Aankomst Yerseke: 13:30 
Vertrek VVV wandeling langs oesterputten en 
haven  (duur:1 uur): 13:45 
Bezoek Oosterscheldemuseum met rondleiding 
(duur 1 uur): 15:00 
Nog even naborrelen: 16:00 
Terugreis (zonder diner): 16:30 
Diner voor wie meedoet: 17:30 
Terugkomst in Eindhoven (zonder diner): 18:00 
  
Kosten 
Reiskosten: 12,50 Euro/persoon, te voldoen aan 
chauffeur 
Museumticket en rondleidingen: 

 Oosterscheldemuseum: 2.00 Euro/persoon  

 VVV-wandeling: 3.00 Euro/persoon 
 
Inschrijving 
Een mailtje naar Peter, ( seinen@onsbrabantnet ) 
of Carel ( carelvandenboom@gmail.com ) 
Graag aangeven wie kan chaufferen… zonder 
chauffeurs gaat het helaas niet door 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 

 

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=41932
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Toekomstvisie Erfgoedhuis 
Er wordt, achter de schermen gewerkt aan de 
toekomstvisie van het Erfgoedhuis door Ria 
Berkvens, Theo de Jong, Nico Arts en de 
bestuursleden van AVKP. Hiervoor zijn verschil-
lende (beleids)stukken onderzocht. Op 31 januari 
hebben we een bijeenkomst georganiseerd om 
leden bij te praten en gevraagd om mee te denken 
over activiteiten en wat hiervoor nodig is. Dat klinkt 
misschien vreemd, dat we naar concrete activi-
teiten vragen als de visie nog niet klaar is. Maar 
dat is nu juist de bedoeling. We willen de visie 
niet alleen opbouwen vanuit beleidsstukken 
maar ook vanuit concrete activiteiten. Als een 
wisselwerking.  

 
Daarom hebben we zes vragen opgesteld, die 
visie en activiteiten met elkaar verbinden en te 
concretiseren:  
1. Visie: Waar wil je naar toe? 
2. Speerpunten: Wat wil je bereiken? 
3. Activiteiten: Wat ga je doen? 
4. Faciliteiten: Wat heb je nodig? 
5. Uitvoering: Wie heb je nodig? 
6. Publiciteit: Hoe maak je het bekend? 
Met de vragen krijgen we gelijktijdig informatie 
voor de toekomstvisie en kunnen we een ‘bood-
schappenlijstje’ opstellen met concrete zaken, die 
nodig zijn om activiteiten uit te voeren.  
 
De concept toekomstvisie voor het Erfgoedhuis 
bevat momenteel 11 speerpunten:  
1. Erfgoed onderzoeken en kennis verzamelen 
2. Samenwerken met erfgoedorganisaties in het 

Erfgoedhuis 
3. Samenwerken met erfgoedorganisaties buiten 

het Erfgoedhuis 
4. Uitvoeren wettelijke taken 
5. Actueel gemeentelijke Erfgoedbeleid 

6. Educatie (kennis delen) 
7. Zichtbaarheid archeologie (erfgoed) 
8. Publieksbereik en/of publiekbewustzijn 
9. Externe communicatie 
10. Interne communicatie 
11. Aansluiten bij landelijke/regionale activiteiten  
 
De 26 verzamelde activiteiten vallen vooral 
onder de volgende speerpunten: 

 Erfgoed onderzoeken en kennis verzamelen,  

 Actueel gemeentelijk Erfgoedbeleid,  

 Educatie (kennis delen),  

 Zichtbaarheid archeologie (erfgoed) 

 Externe communicatie. 
Een belangrijke vraag, die ook ter sprake kwam, is 
wat het Erfgoedhuis nu precies is? Een plek, 
een kenniscentrum of een schakel in een netwerk? 
En voor Eindhoven en/of voor de regio? Deze 
vraag en de input voor de activiteiten worden 
meege-nomen in de toekomstvisie.  
 
AVKP regiodag 
Elk jaar komen de contactpersonen, regiocoör-
dinatoren en bestuursleden van AVKP bij elkaar 
tijdens de AVKP regiodag om kennis en informatie 
uit te wisselen. Het thema van de Regiodag op 
zaterdag 14 april is ‘Regionale activiteiten’.  
Vorig jaar ‘Water’* als verbindend thema gekozen. 
We hebben de waterlopen in onze regio verkend 
en hun verhalen verzameld. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot veel leuke en interessante activiteiten 
tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017 
(NAD). We willen dit jaar de NAD 2017 rond 
Water verbindt Erfgoed evalueren, bijpraten over 
actuele ontwikkelingen rond dit project en 
bespreken of we regionale activiteiten op elkaar 
willen afstemmen.  
Een andere regionale activiteit is het onderzoek 
van de werkgroep Steentijd. Ruud Hemelaar en 
Gerard van Kaathoven van deze werkgroep 
vertellen hun plannen om het midden paleolithicum 
in de Kempen in kaart te brengen. Onder meer met 
behulp van veldlopen, inventariseren, verzamelen 
en literatuuronderzoek. Het einddoel is om door 
middel van publicaties de kennis te delen met alle 
geïnteresseerden en de steentijd méér onder de 
aandacht te brengen. Ruud en Gerard geven 
aansluitend een introductie op de geschiedenis 
van Schijndel, want we zijn die middag te gast in 
de Schaapskooi Schijndel.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Uitnodiging 

 

Studiedag Historische geografie van beekdalen 
Op 17 mei in het erfgoedhuis te Eindhoven 

(onderdeel Programma WAter Verbindt Erfgoed 2018) 
 

Cultureel Erfgoed geeft identiteit. Door haar verhaal te vertellen zorgt erfgoed ervoor dat (nieuwe) 

bewoners een gevoel van gemeenschappelijkheid en binding met hun woonomgeving krijgen, waardoor hun 

betrokkenheid bij de regio wordt versterkt. Erfgoed wijst ons ook de weg naar het her – denken van een 

gezonde relatie tussen het sociale en het eco – systeem. En naar de wijze waarop we die relatie via de 

Omgevingswet mogelijk kunnen maken. Dat verhaal is voor een belangrijk deel nog onbekend en niet 

vanzelfsprekend. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in kennis en de overdracht daarvan. Het erfgoedhuis 

als regionaal kenniscentrum is de spil om deze regionale samenwerking op het verhaal en de betekenis rond 

erfgoed te intensiveren en organiseert daarom deze studiedag. 
 

Waarom en voor wie 

Doel van de studiedag is om zowel ambtenaar als erfgoedvrijwilliger te informeren en kennis over te dragen 

over de (cultuur)historische ontwikkeling van het landschap met de nadruk op beekdalen. Het doel van deze 

studiedag sluit aan bij het overkoepelende project Water verbindt Erfgoed (WAvE) om de kennis over de 

invloed van het landschap en met name de beekdalen op de historische ontwikkeling van onze regio te 

vertellen in relatie tot actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.   

 

Programma: 

13.00 uur  Ontvangst in het erfgoedhuis met koffie en thee 

13.30 – 14.15 uur  Jan Broertjes (geoloog) - Invloed van rivier en mens op het landschap 

14.15 – 14.45 uur  Akke de Vries (klassiek archeologe en zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker en 

eigenaar "De Waterfabriek - voor erfgoedvragen”) – Watermolenlandschappen Aa 

en Maas 

14.45 – 15.00 uur  Vragen 

15.00 – 15.30 uur  Pauze met koffie en thee 

15.30 – 16.10 uur  Karel Leenders (historisch-geograaf) - Historische geografie van de Dommel 

16.10 – 16.50 uur  Luuk Keunen (historisch-geograaf adviesbureau RAAP) – Cultuurhistorisch onderzoek 

naar de groene zoom van Eindhoven 

16.50 – 17.00   Vragen en conclusie 

Aanmelden: 
De studiedag vindt plaats op donderdag 17 mei in het Erfgoedhuis Eindhoven, Gasfabriek 2 NRE-terrein. U 
kunt zich voor de conferentie aanmelden via erfgoedhuis@eindhoven.nl.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqnJ_0nPDTAhUHD8AKHaqwD98QjRwIBw&url=http://www.valkenswaardvandaag.nl/&psig=AFQjCNGblg9LSQXYRZ0zejjhUO_Vb-dkbw&ust=1494880211729091
mailto:erfgoedhuis@eindhoven.nl
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