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Activiteitenkalender 
wo. 3 dec. AVKP-cursus:  'Aardewerk en andere vondsten uit de Romeinse tijd'
ma. 12 jan. Start opgraving Nistelrooy (amateur-archeologen zijn welkom, zie elders in deze leden-

brief)
di. 13 jan. Lezingen van Jan Roymans en Marc Verhoeven in ’t Oude Slot’. (zie elders in deze le-

denbrief onder Veldhoven).
wo. 14 jan. AVKP-cursus: ' Middeleeuws aardewerk'

Aanmelding en meer informatie over deze AVKP-cursussen bij Willemien van de Wijden-
ven (tel. 040-2446517 of  archeologie@mo.eindhoven.nl 
Aansluitend: de Nieuwjaarsborrel (vanaf 21.30 uur)

di. 10 febr. Lezing van Twoine Huijbers in ’t Oude Sot’. (zie elders in deze ledenbrief onder Veldho-
ven)

do. 4 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing I  (zie vorige ledenbrief. aanmelden voor de 
lezingenreeks vóór 15 februari 2004 bij Stichting BRG tel: 073 - 6156262 of 
 info@erfgoedbrabant.nl 

do 11 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing II  
di 16 mrt. Lezing van Eric Drenth in ’t Oude Slot’ (zie elders in deze ledenbrief onder Veldhoven)
do 18 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing III  
wo 24 mrt. Jaarvergadering van de AVKP.
do 25 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing IV .
za. 3 apr. Excursie naar het Historische Openlucht Museum Eindhoven in het kader van de lezin-

gencyclus De middeleeuwen in Eindhoven e.o. 

Van het bestuur

Kees van Baaren nieuw bestuurslid
Kees van Baaren is tussentijds toegetreden tot het bestuur. Hij is in de bestuursvergadering van 27-10 jl. 
benoemd. Kees volgt Hans van de Laarschot op en neemt ook diens portefeuille over: de contacten en re-
gionale werkgroepen. We zijn erg blij dat Kees met zijn ervaring en contacten het bestuur komt verster-
ken. 

Nieuwjaarsborrel en Jaarvergadering
De Nieuwjaarborrel vindt op 14 januari plaats, aansluitend aan de laatste cursusavond (vanaf ca. 21.30) 
uur. We zouden het op prijs stellen als u vooraf laat weten of u komt. De ruimte op de Keizersgracht 
wordt steeds voller, dus we willen graag weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden.
Wie zich reeds voor de cursus heeft opgegeven hoeft zich niet meer extra voor de Nieuwjaarsborrel aan te
melden.
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De jaarvergadering vindt 24 maart plaats. Meer informatie in de volgende Ledenbrief. 

awnafdeling23@wanadoo.nl
In de laatste ledenvergadering werd er al om gevraagd. Nu is het dan gerealiseerd. Een eigen emailadres 
als vereniging. Alle berichten aan het bestuur kunnen naar dit adres worden gezonden. 

www.awn-archeologie.nl
Al eerder melden we de vernieuwde website van de landelijke AWN. Binnenkort gaan we daar als afde-
ling een eigen pagina op plaatsen. Dus zeker kijken.

Vervolg boringen Slot Loevestein.
Juni dit jaar hebben we als AVKP, samen met de werkgroep van Slot Loevestein, met veel enthousiasme 
en inzet een booronderzoek gedaan naar de ligging van de middeleeuwse gracht. De bedoeling is dit voor-
jaar een aantal vervolgboringen te zetten. In een volgende Ledenbrief krijgt u nadere gegevens.

Verwerken vondsten Schijndel
Na de opgraving rest nog heel wat werk. De vondsten moeten, na wassen en nummeren, worden gedeter-
mineerd, gedateerd, beschreven, mogelijk ook getekend en gerestaureerd. Een klein groepje vrijwilligers 
gaat hiermee aan de slag, met instructie en coaching door Nico Arts. Het is voor deze vrijwilligers tevens 
een intensieve cursus in het verwerken van archeologisch materiaal. Wie belangstelling heeft om aan dit 
project mee te werken kan zich via het e-mail adres of op andere wijze aanmelden. Voorwaarde is dat 
men bereid is ook een aantal aaneengesloten woensdagavonden aan dit project te werken. 

Landelijke contributie en ledenadministratie
Onlangs heeft u ontvangen, of krijgt u, de acceptgiro voor uw lidmaatschap. Ieder jaar blijken zich rond 
de ledenadministratie een aantal problemen voor te doen. Het kost steeds veel werk alles uit te zoeken en 
recht te zetten. Daarom een aantal verzoeken:
- uiteraard graag binnen de aangegeven termijn uw contributie voldoen
- als u uw lidmaatschap beëindigt, laat het ons dan ook weten
- een deel van de problemen blijkt te ontstaan als leden een gewoon lidmaatschap willen omzetten in 

geassocieerd lid. Geassocieerd lidmaatschap is alleen mogelijk als u tevens lid bent van een bij de 
AWN/AVKP aangesloten organisatie (b.v. een Heemkundekring). Laat ons weten als u lidmaatschap 
wilt wijzigen. Wij kunnen dan mede bewaken of dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

- laat ons ook weten indien u wel betaald heeft en alsnog een aanmaning krijgt (dit blijkt helaas nog te 
vaak voor te komen).

- wilt u wijzigingen in uw gegevens, zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing, zowel aan de landelijke le-
denadministratie als aan ons doorgeven.

Wijzelf controleren jaarlijks de landelijk ledenlijst voor onze afdeling en onze eigen lijst. Leden die uit de
landelijke lijst zijn verdwenen (zonder opzegging) schrijven we aan. Wie ook daarop niet reageert schrap-
pen ook wij van de lijst.  DUS REAGEER TIJDIG ALS U LID WILT BLIJVEN 

Willen leden die AVKP actueel nu per post ontvangen zo mogelijk een e-mailadres doorgeven aan 
awnafdeling23@wanadoo.nl Om kosten en tijd te besparen moet op den duur deze ledenbrief zoveel 
mogelijk een e-mailbrief worden. 

Veldhoven, ’t Oude Slot
De Archeologische Werkgroep ’t Oude Slot heeft het lezingenprogramma voor het winterseizoen klaar. 
Het ziet er als volgt uit:
di. 13 jan. Jan Roymans met als onderwerp ‘Archeologie en beekdalen’ en Marc Verhoeven over ‘Ar-

cheologische verwachtingskaarten van het gebied Wintelre/Oerle’.
Beide onderwerpen zijn gebaseerd op recent onderzoek in de regio Wintelre. De inleiders 
zijn allebei verbonden aan het archeologisch adviesbureau RAAP en spreken ieder ± 30 
minuten waarna er gelegenheid tot vragen is.
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di. 10 febr. Twoine Huijbers over ‘Middeleeuwse huis- en erfpachtgronden’ (promotieonderzoek). 
Twoine Huijbers is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

di. 16 mrt. Eric Drenth (ROB) met als onderwerp ‘Barnsteen’. Barnsteen, in de oudheid een zeer kost-
baar materiaal dat vooral gevonden werd aan de kusten van de Oostzee, komt steeds weer 
bij opgravingen tevoorschijn.

Alle lezingen vinden plaats in Museum ’t Oude Slot’ in Veldhoven, zijn gratis en beginnen om 20.00 uur.

Opgraving Nistelrooy en oproep voor amateur-deelnemers
Op 12 januari start een opgraving in Nistelrooy door Archol (Universiteit Leiden). De opgraving ligt in 
het tracé van de A50. Er wordt veel van verwacht. Proefsleuven wijzen op romeinse nederzettingen en 
een neolithische grafheuvel. Amateurs die mee willen opgraven zijn van welkom. Opgravingen vinden al-
leen door de week plaats. Voor meer informatie en aanmelding: Goof van Eijk, tel. 0413 26 92 77.
In de eerstkomende Nieuwsbrief zal meer achtergrondinformatie over deze opgraving worden vermeld. 
(corr. Goof van Eijk)

Vessem
Archeologen van de Vrije Universiteit uit Amsterdam verrichten vanaf  7 november een opgraving op het 
terrein van de voormalige basisschool te Vessem. Binnenkort zal hier een nieuwe school worden ge-
bouwd. De resultaten tot nu toe laten sporen zien die zowel recent als middeleeuws zijn. Een boerderij die
in 1832 op de kadasterkaart wordt aangegeven als zijnde de woning van de weduwe Hendrik Tasset laat 
een prachtige van bakstenen gestapelde waterput zien. Deze put waarin tamelijk recent vondstmateriaal 
werd aangetroffen, was gemaakt direct naast een veel oudere put die gemaakt was van een holle boom-
stam. De inhoud van deze put moet nader geanalyseerd worden. Een derde waterput bevindt zich aan de 
rand van de opgraving. De laatste bevindingen doen vermoeden dat elders op het terrein de gietvorm van 
een klok te voorschijn komt. Het zou dan kunnen gaan om de klok die in 1726 ter plekke werd hergoten. 
In de lemen gietvorm is in spiegelschrift te lezen dat Jean Petit de klok heeft gegoten. Een dergelijke giet-
vorm is overigens ook in Reusel bij de opgravingen rond de kerk gevonden.
(corr. Mat Theunissen)

Mierlo
In opdracht van de gemeente Mierlo heeft Archeomedia een verkennend archeologisch onderzoek uitge-
voerd op het terrein van de St. Luciaschool, dat een hoge trefkans heeft op het doen van archeologische 
vondsten. Kees van Baaren – amateur-archeoloog van de Heemkunde Kring Myrle – heeft meegewerkt 
aan het boorgatonderzoek en lokale archeologische kennis overgedragen voor verwerking in het rapport.
De conclusie is dat de bovengrond van het terrein in het recente verleden sterk verstoord is, waardoor ar-
cheologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. De aanbeveling is om tijdens het uitgraven van de 
bouwput een “archeologische blik” op de werkzaamheden te werpen. De archeologische werkgroep van 
Myrle zal dit doen.
Lit.
E. Kaptein, Verkennend archeologisch onderzoek aan de Santheuvel (St. Luciaschool) te Mierlo. Conceptrapport A03-285-Z 
Verkennend Archeologisch Onderzoek, Archeomedia Nieuwerkerk a/d IJssel.
Jean Coenen, Mierlo van oorsprong tot heden.  (verschijnt in het eerste kwartaal van 2004) Inschrijvingsprijs tot 14 december 
2003: € 17,50; te bestellen bij de gem. Mierlo (gemeente@mierlo.nl).
(corr. Kees van Baaren)

De Dood van koning Kyrie (oproep)
Tijdens het college ‘Franken: ‘Merovingers en Karolingers’  gegeven door de heer Jan Franken (Senio-
ren Academie Brabant) ontstond een discussie over de bewoning van Kempen- en Peelland tijdens de 
Vroege Middeleeuwen.
Gert Frens heeft een rapport samengesteld getiteld: ‘De Dood van koning Kyrie. Kabouters hebben echt 
bestaan’  (1980). Hij geeft hierover lezingen voor heemkundekringen en andere groeperingen. De stelling
is dat de kabouters uit de sagen van de Kempen de plattelandsbevolking uit de Vroege Middeleeuwen zijn
en koning Kyrie een Merovingische vorst uit de 7de/8ste eeuw is die woonde in de buurt van of in Hooge-
loon. Beeldjes van Noordgallische plattelandsbewoners zijn o.a. te zien in het Rheinische Landesmuseum 
in Trier en die lijken op kabouters.
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Ik ben geïnteresseerd in rapporten over sporen van bewoning en nederzettingen in de 4de t/m de 7de eeuw 
in Kempen en Peelland of de namen van mensen die mij verder kunnen helpen. Jullie medewerking wordt
op prijs gesteld.
Kees van Baaren, (kees.baaren@planet.nl).

Archeologische Attentiekaart gemeente Cranendonck.
Vijftien mensen van de werkgroep archeologie van Heemkundekring Budel en Cranendonck (nu: Baronie
van Cranendonck) hebben twee jaar lang gewerkt aan een archeologische attentiekaart van de gemeente 
Cranendonck. Allerhande oude kaarten zijn bekeken en vergeleken. Indirect kun je dan afleiden waar 
mensen gewoond moeten hebben. Op al die plekken mag ervan worden uitgegaan, dat er voor archeolo-
gen interessante spullen in de grond zitten. 
Interessante plekken in de gemeente zijn onder meer Hugten, waar 't Hooge Huys gestaan
heeft, en in de Mathijsenstraat in Budel tussen de protestantse kerk en de winkel van Ep van der Kampen. 
Met de toekomstige ontwikkelingen voor het centrum van Budel wordt in de Mathijsenstraat zeker bo-
demonderzoek gedaan. Daar heeft de oude Borgh gestaan, een versterkte woning met een gracht erom-
heen.
In de in de raadsvergadering van 18 november jl. is de Archeologische Attentiekaart van de Gemeente 
Cranendonck met bijlagen en aanvullingen vastgesteld. Een gemeente heeft de plicht om op plekken waar
mogelijkerwijs iets kan liggen, eerst archeologisch onderzoek te doen voordat de schop in de grond gaat. 
De gemeente heeft met deze kaart nu een goed overzicht van al die plaatsen. 
(corr, Jac Biemans)

En tot slot:

Bestuur van de AVKP en samenstellers van AVKP-actueel wensen u
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2004!
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