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Activiteitenkalender 
wo. 3 mrt. Lezing over de Abdijruïnes van Villers - la Ville (België)  door Jelle Dekker ( 20.30 

uur in de werkruimte, Keizersgracht  2). Dit is een voorbereiding op de excursie van za. 6 
maart, maar voor iedereen toegankelijk.

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

za. 6 mrt. Excursie AVKP naar België: Abdijruïnes van Villers - la Ville, Andenne (productieplaats
van het Andenne-aardewerk dat regelmatig wordt gevonden op opgravingen in de regio) 
en Wommersom (vindplaats van Wommersomkwartsiet dat in de  Midden-Steentijd veel 
gebruikt werd om  werktuigen van te maken).

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  
zo. 21 mrt. Veldverkenning, van 11.00 tot ca. 13.00 uur in de omgeving van Eindhoven (zie elders in

deze Ledenbrief).
wo. 24 mrt. Jaarvergadering van de AVKP (zie elders in deze Ledenbrief ).

Voorafgaand is er een lezing van Sofie Debruyne en Janneke Boman over bevindingen
uit de opgravingen in resp. Putten en Meerhoven (beide in Eindhoven).

do. 25 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing IV .
zo. 28 mrt Archeologische Studiedag Boxtel (zie elders in deze Ledenbrief).
za. 3 apr. Excursie naar het Historische Openlucht Museum Eindhoven in het kader van de 

lezingencyclus De middeleeuwen in Eindhoven e.o. 
za. 10 apr. Excursie  AVKP naar Maastricht: tentoonstelling prehistorische, Romeinse en 

middeleeuwse grafrituelen. 
za. 15 mei Booronderzoek Loevestijn in samenwerking met de Werkgroep Loevesteyn  (nadere 

informatie in een volgende Ledenbrief).
za. 19 juni. Excursie AVKP naar Leiden: o.a. naar de tentoonstelling ‘Gat in de Stad’ in het 

Rijksmuseum voor Oudheden .

Meer informatie en aanmelden
Vragen over de excursies en aanmelden bij Willemien van de Wijdeven of Nico Arts (via bovenstaand 
adres of e-mail archeologie@mo.eindhoven.nl



Voor de overige AVKP-activiteiten bij het bestuur, eveneens via het in de kop vermelde postadres, per 
telefoon of e-mail. Op het prikbord in de werkruimte hangen intekenlijsten. 

Van het bestuur
Veldverkenningen
Als een praktisch vervolg op de cursus Archeologisch materiaal herkennen en determineren (sept. - jan. 
jl.) organiseren we een veldverkenning (21 maart). Nico Arts zal twee akkers selecteren waar 
'gegarandeerd' veel vondsten zullen liggen. Ook wie de cursusavonden niet heeft gevolgd is welkom. 
Iedereen neemt de eigen vondsten mee naar huis, wast die en probeert die zelf reeds zoveel mogelijk te 
determineren. Op woensdag 31 maart worden de vondsten onder leiding van Nico bekeken en verder 
gedetermineerd. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Deelnemers krijgen ca. een week van te voren de plaats door waar we
ons verzamelen

Lezingen over Putten en Meerhoven
Verschillende vrijwilligers hebben mee gegraven op deze locaties en heel wat leden hebben vondsten 
gewassen en genummerd. We vinden het dan ook erg plezierig dat Sofie Debruyne en Janneke Bosman 

(projectleiders van resp. Putten en Meerhoven) de resultaten van deze opgravingen komen presenteren op
24 maart, voorafgaand aan de jaarvergadering, aanvang 20.00 uur.

Jaarvergadering
Aansluitend aan deze lezingen (ca. 21.00 uur) vindt de Jaarvergadering plaats. Naast de gebruikelijk 
onderwerpen (jaarrekening, jaarverslag en begroting) willen we als extra agendapunt aandacht besteden 
aan de relatie tussen AVKP en lokale archeologische werkgroepen. We willen als AVKP graag 
samenwerken en diensten aanbieden (een aantal voorbeelden daarvan treft u aan in deze Ledenbrief). 
Maar is daar ook behoefte aan? 
Uitnodiging en jaarverslag worden in maart naar alle leden verzonden.

Vergoeding cursuskosten
Leden die hun deskundigheid willen vergroten op archeologisch gebied kunnen een vergoeding voor 
gemaakte kosten aanvragen bij het bestuur. Het bestuur heeft besloten de deelnamekosten aan de BRG-
activiteiten (lezingencyclus en cursus veldwerk) volledig te vergoeden. Voor andere vormen van 
deskundigheidsbevordering gebeurt dat in overleg. Leden kunnen een verzoek om teruggaven van 
cursuskosten indienen bij Auke Langhout, penningmeester. (Voor vergoeding van de BRG-lezingen of 
cursus volstaat het doorgeven van het betalingsbewijs plus bank/gironummer aan Auke Langhout). 

Aanschaf boeken
De bibliotheek op de Keizersgracht omvat inmiddels al heel wat boeken. Een groot deel is van de 
gemeente (rood stickertje). Deze mogen niet worden uitgeleend en dat is soms jammer. Geef ons door 
welke boeken je graag zou willen lenen en waarbij dat nu niet mogelijk is. We zullen dan proberen ze 
voor de AVKP aan te schaffen. Deze en ook andere literatuurwensen kunnen doorgegeven worden aan 
Haro van Galen

Archeologische Leidraad 2
Leidraad 2, met als titel 'Archeologie presenteren' geeft een overzicht met vele praktische tips over hoe 
archeologische ontdekkingen begrijpelijk en beleefbaar kunnen worden gemaakt voor een groot publiek. 
Deze leidraad wordt uitgegeven door het College voor de Archeologische Kwaliteit. 
Leidraad 1 (Veldhandleiding) dateert van 2002 en  is indertijd door de AVKP aan  locale werkgroepen  
aangeboden.
Ook deze Leidraad 2 willen we gratis beschikbaar stellen aan alle locale archeologische 
werkgroepen binnen het werkgebied van de AVKP. De AVKP neemt de kosten (15 euro plus 



verzendkosten) voor haar rekening. Leidraad 2 kan worden aangevraagd bij Willemien van de Wijdeven. 

Deskundige ondersteuning
Archeologische werkgroepen die behoefte hebben aan advies bij planning of uitvoering van hun 
activiteiten kunnen zich daarvoor tot het bestuur wenden. Wij zullen dan kijken of we via op dat punt 
deskundige leden of via de gemeentelijke afdeling Archeologie aan die vraag kunnen voldoen.  

Schenking waterpas-toestel door de gemeente Schijndel
De gemeente Schijndel heeft ons een waterpas-toestel ten geschenke gegeven. Dit  is 19 maart 
overhandigd aan de voorzitter en aan Gerard van Kaathoven. Deze laatste als belangrijke stimulator en 
steun voor de goede samenwerking tussen de gemeente, de Heemkundekring en de AVKP rond de deze 
zomer uitgevoerde opgraving aan de Hoofdstraat/Groeneweg.
De AVKP heeft dit geschenk met veel dank aanvaard. Leden en aangesloten Heemkundekringen kunnen 
in overleg dit waterpas-toestel lenen voor archeologische activiteiten. 

Contributie
De penningmeester vraagt alle leden om de eind vorig jaar ontvangen acceptgiro niet te lang te laten 
liggen alvorens te betalen. Er wordt twee keer per jaar, vrij vroeg in het halfjaar, een momentopname 
gemaakt van wie betaald heeft en op basis daarvan wordt de retributie naar ons overgemaakt. Erg laat 
betalen is daarmee nadelig voor onze eigen kas.

Veldactiviteiten
Oproepen voor veldactiviteiten
We hebben een op archeologisch gebied actieve regio. Er zijn regelmatig opgravingen waar amateurs 
welkom zijn.  Vrijwillers kunnen vrijwel altijd in Eindhoven terecht, momenteel is er de opgraving in 
Nistelrode en onlangs onverwacht een in Boekel. We hebben onze eigen opgraving in Schijndel gehad en 
mogelijk komt daar nog een vervolg op. Een nieuw booronderzoek in Loevestijn is reeds gepland. 
Deze Ledenbrief is mede bedoeld om belangstellenden te attenderen op veldactiviteiten. 
We nodigen lokale werkgroepen uit mogelijkheden voor deelname aan veldactiviteiten via deze 
Ledenbrief door te geven (melden bij de eindredacteur, Roel Postma). 
Tot nu toe hield Ria Berkvens, als veldcoördinator dat zoveel mogelijk bij. Ze heeft sinds kort haar 
tweede kind (een dochter, en ook vanaf deze plaats proficiat Ria en Jan) en gaat het voor wat de 
vereniging betreft wat rustiger aan doen. Vandaar deze oproep. 

Opgraving Nistelrode
In de vorige Ledenbrief is een oproep gedaan voor vrijwilligers. Die oproep geldt nog steeds. De 
opgraving is zoals verwacht zeer succesvol. Er zijn plattegronden van 5 Romeinse gebouwen gevonden, 2
Romeinse waterputten  en  de plattegrond van een Merovingisch huis. Dus veel en voor amateurs 
interessant werk. Aanmelden en meer informatie bij Goof van Eijk, tel. 0413 269277.

Vervolg opgraving Schijndel
Binnenkort wordt ook het huis op de hoek Groeneweg-Hoofdstaat afgebroken. De verwachting is dat er  
in het verlengde van de eerder opgegraven putten en rond dat huis nog een en ander te vinden zal zijn. 
We gaan daar, weer in samenwerking met de Heemkundekring, het onderzoek voortzetten.   
De opgravingen zullen in twee tot vier zaterdagen worden uitgevoerd. De precieze planning is nog niet 
zeker maar we verwachten dat de start over drie tot vier weken zal zijn. Wie belangstelling heeft om mee 
te werken kan zich alvast bij ons melden. Maart wordt dus een hele drukke maand.

Veldhoven ’t Oude Slot
De lezing van 16 maart in ’t Oude Slot van Eric Drenth heeft als onderwerp ‘barnsteen', in de oudheid 



een zeer kostbaar materiaal dat bij opgravingen herhaaldelijk opduikt. Het werd voornamelijk gevonden 
aan de kusten van de Oostzee.
De  Vereniging Archeologische Werkgroep ’t Oude Slot heeft verder besloten om de uitwerking van de 
opgraving in Westelbeers een vervolg te geven. Het booronderzoek naar een mogelijke steentijd locatie 
op de Panberg in Eersel wordt in het voorjaar hervat onder auspiciën van Jos Deeben van het ROB. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij R. Postma, tel. 040 – 241 25 70, e-mail: r-postma@chello.nl

Archeologische studiedag
De Archeologische Sectie van Het Noordbrabants Genootschap organiseert de jaarlijkse archeologische 
studiedag op zondag 28 maart 2004.
In Café - Zaal "Fellenoord"  Fellenoord 6, 5281 CB Boxtel. Aanvang 10.30 (zaal open 10.00).

Het thema van de studiedag is:
De mens in het landschap

Waar vestigde de mens zich in het landschap en was ze bekend met de bodem
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Landschapordening in de late prehistorie in Zuid-Nederland
Dr.  Fokke Gerritsen, Vrije Universiteit Amsterdam

De resultaten van het grafheuvelonderzoek in het gebied Arnhem-Renkum
Rinus Houkes

De archeologische rijkdom van beekdalen geïllustreerd
Een of meer ‘bruggen’ in het dal van de Lei nabij de Regte Heide
Drs. Erik Drenth en Jan Roymans van ROB en RAAP

De archeologie van het middeleeuwse cultuurlandschap in het Maas-Demer-Scheldegebied
Aspecten van de ontwikkeling van het middeleeuwse cultuurlandschap tussen 
ca. 500 en ca 1500
Drs. Toine Huijbers, Amsterdams Archeologisch Centrum – Universiteit van Amsterdam

Informatie Jan Broertjes 040-2856859

Lunula-congres 2004: Archeologische contactdag in Aalst (B)
Op 28 februari vindt de twaalfde contactdag plaats in het Cultureel Centrum De Werf in Aalst (ontvangst 
van 9.00 uur tot 9.45; einde 17.00 uur). Er staan 15 lezingen op het programma waaronder:
Kooistra/Berkvens/Koot over een Brabants landschap vanaf de Bronstijd en bewoningssporen uit de Late 
Bronstijd in Breda;
Janneke Bosman over IJzertijd bewoning in Meerhoven;
Nico Roymans over munten uit de late IJzertijd;
Van Hoof over de metaaltijden in Limburg en
Sofie Debruyne over erven uit de IJzertijd bij Riel (Eindhoven)

Informatie bij Willemien van de Wijdeven wvdw@tirol.demon.nl of op de website van de organisatie:
www.flwi.UGent.be/AAHE/cam.htm  .  
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