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Activiteitenkalender  
za. 23 aug. t/m vr. 5 sept.  Veldwerk archeologisch onderzoek Schijndel 
 De AVKP gaat dit onderzoek uitvoeren. Verderop in deze ledenbrief vindt u hierover meer 

informatie en de wijze van aanmelding voor wie aan het veldwerk mee wil. doen.  
zo. 31 aug. Informatiestand AVKP op braderie in Schijndel 
 We laten zien wat de vereniging zoal doet en hopen dan ook al foto's en wat eerste infor-

matie over de opgraving in Schijndel zelf te hebben.  
wo 3 sept.  Start AVKP-cursus 'Archeologisch materiaal herkennen en determineren’ 

Deze cursus wordt door Nico Arts gegeven, mede op initiatief van de Activiteitencommis-
sie. De cursus omvat 5 bijeenkomsten. Op 3 september wordt  de inleiding gegeven en in 
de daaropvolgende maanden komen verschillende perioden aan de orde. 

za. 6 sept. Excursie naar Rijckholt en omgeving  
De excursie gaat naar de 'slijpsteen van Slenaken'  en de vuursteenmijn van Rijckholt/St. 
Geertruid. Meer informatie staat elders in deze brief. 

za 13 sept. Open monumentendag / Informatiestand AVKP 
 In het kader van de Open monumentendag vindt in de Catharinakerk in Eindhoven een 

aantal activiteiten plaatst. De AVKP zal met een informatiestand aanwezig zijn. 
wo. 1 okt.   AVKP-cursus: 'Vuursteenvondsten uit de steentijd' 
do. 2 okt. brainstormsessie over cultuurhistorie in het centrum van Eindhoven.  

Georganiseerd door  de gemeente Eindhoven. De AVKP zal op deze bijeenkomst present 
zijn. Wie belangstelling heeft kan dit doorgeven aan het bestuur. 

wo. 5 nov.  AVKP-cursus:  'Prehistorisch aardwerk' 
za. 22 nov. Excursie 
wo. 3 dec.  AVKP-cursus:  'Aardewerk en andere vondsten uit de Romeinse tijd' 
wo. 14 jan.  AVKP-cursus: ' Middeleeuws aardewerk' 

Zie voor aanmelding en meer informatie over deze cursusreeks elders in deze brief.  
 

Archeologisch onderzoek Schijdel (Ria Berkvens) 
In verband met de geplande nieuwbouw op de hoek Hoofdstraat/Groeneweg in Schijndel heeft de ge-
meente Schijndel aangedrongen op archeologisch onderzoek op deze historisch interessante locatie. De 
van oorsprong middeleeuwse Hoofdstraat (oorspronkelijk Regte Weg geheten) ligt op een dekzandrug die 
nog deels bedekt is met een oude akkerlaag, een zogenaamd esdek. Op de hoek Groene weg/Regte Weg 
stond al zeker vanaf 1622 een brouwerij van de familie van Nicolaes Peters van Grinsven, secretaris van 
Schijndel. Deze brouwerij omvatte een huis, schuur, brouwhuis, bakhuis en een hof met aangelegen land. 
Deze bezittingen zijn in 1633 bij erfenis overgegaan naar de vader van zeeheld Jan van Amstel. Naast de-
ze brouwerij, in 1701 de “Rode Leeuw” geheten, stond een herberg genaamd “de Keulse Kar”. 
Het archeologisch onderzoek moet inzicht geven in de locatie, aard, omvang, datering en conservering 
van de aanwezige bewoningssporen. Voor het onderzoek worden twee proefsleuven getrokken van 20 bij 
8 meter. De diepte van de werkput is afhankelijk van de resten die er gevonden worden. De Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft voor dit onderzoek toestemming gegeven. De Archeolo-
gische Vereniging Kempen- en Peelland gaat het onderzoek verrichten. De gemeente Schijndel geeft een 
vergoeding voor de gemaakte onkosten. We starten naar verwachting op zaterdag 23  augustus. De opgra-
ving zal waarschijnlijk zo’n 2 weken duren. 

mailto:r-postma@chello.nl


Aanmelding en nadere informatie  veldwerk Schijndel  
Mensen die tijd vrij kunnen maken (ook voor een halve dag) om mee te helpen zijn van harte welkom. De 
locatie bevindt zich op de hoek van de Hoofdstraat/Groeneweg in het centrum van Schijndel. Als er ge-
noeg animo voor is, wordt er ook op zaterdag 30 augustus gegraven. We beginnen door de week om half 
9 en op zaterdag om 10 uur en gaan elke dag door tot ongeveer half 5. Graag zelf de lunch, veiligheids-
schoenen en regenkleding meebrengen. Voor koffie en thee wordt gezorgd! 
Wie mee wil werken kan zich het beste vooraf telefonisch of per E-mail bij Ria Berkvens aanmelden 
(0493-694741 / 06-51307842 / 06-53361739 of  R.Berkvens@inter.NL.net). Het heeft namelijk niet veel 
zin om helemaal naar Schijndel te rijden als er in het veld niet veel te beleven valt. Ook voor meer infor-
matie of vragen kunt u  Ria  bellen. Wanneer iemand geen eigen vervoer heeft zullen we waar mogelijk 
'carpooling' vanuit Eindhoven zien te regelen. Veiligheidsschoenen kunnen we zo nodig ook regelen.  

 
Aanmelding en nadere informatie  AVKP-cursus en excursie 
Voor de cursus kunt u contact opnemen met Nico Arts of Willemien van de Wijdeven (Keizersgracht 2, 
5611 GD  Eindhoven, tel. 040-2446517 of  archeologie@mo.eindhoven.nl). In principe is de cursus be-
doeld voor leden van de AVKP, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.    
De cursusbijeenkomsten zijn steeds van 20.15 uur tot 21.30 uur en vinden plaats in de werkruimte van het 
Archeologisch Centrum aan de Keizersgracht 2 in Eindhoven.  
Voor de excursie kunt u zich eveneens op deze wijze aanmelden of uw naam noteren op het opgavebriefje 
op het prikbord in de werkruimte van het Archeologisch Centrum aan de Keizersgracht. De Nieuwsbrief  
Archeologie  Kempen en Peelland bevat nadere informatie en literatuurverwijzingen over deze excursie. 
 
Van het bestuur 
Bestuurswisselingen 
Ine Pullens (uit Wintelre) is tussentijds toegetreden als nieuw bestuurslid. Ine is archeoloog, zij het niet 
meer professioneel werkzaam, en al lange tijd lid van de AWN en AVKP. Haar formele benoeming zal op 
de eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden en dan zal zij zich ook nader aan de leden voorstellen. 
Het bestuur is erg blij met deze versterking. Ine volgt als bestuurslid Willemien van de Wijdeven op.  
Tot onze grote spijt heeft Hans van de Laarschot onlangs zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Het verve-
lende is dat opnieuw een controverse met de adviseur van het bestuur, Nico Arts, de aanleiding was tot dit 
aftreden. De controverse betrof voornamelijk de opzet van de Ledenbrief en de relatie met regionale 
werkgroepen. Het bestuur heeft zich afgevraagd hoe deze voor iedereen vervelende situaties in de toe-
komst te voorkomen zijn. De samenwerking met het Archeologisch Centrum stellen we erg op prijs en 
willen we ook behouden. Maar we willen ook als bestuur onze eigen koers kunnen varen. We verwachten 
dat door geregeld overleg tussen Nico en de voorzitter van het bestuur een en ander beter zal lopen.  
Het bestuur wil Hans op deze plaats alvast heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de 
AVKP. We zullen dat ook nog op een passende wijze meer persoonlijk doen.  
Hans was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de contacten met de regio en vertegenwoordigde de 
AVKP in SAS en ZOBAC. Die lijnen moeten wat ons betreft behouden blijven en we zoeken dan ook een 
opvolger in het bestuur die die taak op zich of op haar wil nemen. Wie hier belangstelling voor heeft of 
wie kandidaten wil voordragen kan contact opnemen met Tonnie van de Rijdt, voorzitter bestuur (tel. 
040-2415910 of  vdrijdt@iae.nl.). 
 
Bezoeken regio 
In de vorige AVKP actueel is aangekondigd dat het bestuur 'op bezoek' zou gaan in de regio. Dit is door 
het aftreden als bestuurslid van Hans van de Laarschot voorlopig uitgesteld. We hopen wel deze door 
Hans ingezette plannen snel weer op te kunnen pakken.  
 
Formulieren Vondstmeldingen  
In de vorige ledenbrief is vermeld dat formulieren voor het melden van vondsten te verkrijgen zijn op de 
verenigingsavonden. Deze zijn ook te downloaden via de AWN-site (www.awn-archeologie.nl). 
 
Willen leden die AVKP actueel nu per post ontvangen zo mogelijk een e-mailadres doorgeven aan  
vdrijdt@iae.nl. Om kosten en tijd te besparen moet op den duur deze ledenbrief zoveel mogelijk 
een e-mailbrief worden.  
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