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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
APRIL 
zo. 8  Uiterste inleverdatum van de AVKP-

enquête (zie verderop).  
do. 12 Excursie opgraving Someren. Om 14.00 

uur verzamelen bij de keet aan de Ter Hof-
stadtlaan (goed zichtbaar vanaf de weg) 
en te bereiken via de provinciale weg van 
Heeze naar Asten. 

14+15 Bezoek tijdens de Landelijke Museum-
dagen gratis een museum! 

 
 

MEI 
za. 19 AVKP-excursie: een reisje langs de 

Nederlandse Limes 
 
JUNI 
vr. 15 Lustrumfeest van AVKP en Archeoservice, 

vanaf 16.00 uur bij hetArcheologisch 
centrum in Eindhoven.  

za. 23  AVKP-excursie naar het middeleeuwse 
pottenbakkerscentrum, Siegburg Duitsland  

 

 
 
NOTEER ALVAST DE DATUM VOOR HET LUSTRUMFEEST    
 
Dit jaar bestaan we als AVKP 10 jaar. Dat geldt ook voor Archeo Service.  
We gaan dat gezamenlijk op 15 juni vieren. We beginnen om 16.00 uur (met ook externe genodigden) en 
hebben ’s avonds een feest.  
De uitnodiging en het programma ontvangen jullie half april. 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Museumdagen  
Zaterdag en zondag 14 en 15 april zijn de 
“museumdagen”. Diverse musea zijn dan gratis 
toegankelijk. 
 
Museumnieuws 
Tot 2008 zal de inmiddels befaamde Romeinse 
bronsschat uit Nistelrode te zien zijn in het 
Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch. 
Behalve de bronsschat worden er nog andere 
vondsten uit de recente opgravingen te Nistelrode 
getoond, plus enkele andere bronsvondsten uit de 
regio. De stukken zijn tijdelijk in bruikleen 
gegeven door het RMO te Leiden en zijn te 

bezichtigen in de heringerichte archeologische 
afdeling van het museum 
 
Excursies 
Er zijn dit jaar vier excursies gepland. Naast de in 
de activiteitenkalender reeds genoemde data (19 
mei en 23 juni) staan ook nog op het programma: 
8 september (naar het Land van Heusden en 
Altena) en 24 november (bestemming nog niet 
bekend). Aanmelden voor de excursies kan via 
archeologie@eindhoven.nl of via de intekenlijsten, 
die steeds ongeveer een maand voor de excursie 
in de werkruimte hangen.    

 
 
 
 
 
VELDWERK  
 
 
Eindhoven 
Er vinden in Eindhoven de komende maanden 
(maart tot en met juni) vier kleinschalige opgra-
vingen plaats, waaraan zoals gebruikelijk ook 
vrijwilligers kunnen deelnemen. Vrijwilligers die 
mee willen werken aan deze opgravingen kunnen 
zich melden bij het Archeologisch Centrum 
Eindhoven: tel. 040-2386584 of per e-mail 
archeologie@eindhoven.nl 
 
Kloosterterrein Marienhage 
Opgraving van de flank van de motteheuvel uit ca. 
1100, waar in 1420 een klooster is gesticht. De 
opgraving is noodzakelijk voorafgaand aan de 
bouw van een nieuwe kapel. De opgraving start 
op 30 maart en duurt tot medio april. 
 
Oude Torenstraat, Woensel 
Kleinschalige opgraving (1 sleuf) op het terrein 
waar afgelopen jaar enkele woningen zijn 
gesloopt. Mogelijk ligt hier een gedeelte van het 
vroegmiddeleeuwse Woensel. De opgraving is 
inmiddels gestart en duurt tot 6 april. 
 
18 Septemberplein 
Opgraving op zoek naar een van de stadspoorten 
van Eindhoven. De opgraving is nodig in verband 
met de aanleg van een parkeerkelder voor fietsen 
en start op 2 april a.s. en duurt enkele weken.  

 
Eckart 
Opgraving van een deel van een omgrachte (?) 
nederzetting uit de vroege en volle middeleeuwen. 
De opgraving ligt op een toekomstig bouwterrein 
en start op 21 mei en duurt ongeveer tot 3 juli. 
 
Gagelbosch 
Waarschijnlijk zal begin juni de opgraving van het 
kasteel Gagelbosch beginnen. Deze opgraving 
gaat ongeveer 6 maanden in beslag nemen.  
 
Overdekt (veld)werk: Aardewerkscherven 
sorteren en plakken op de woensdagavonden 
Van een opgraving uit St. Oedenrode (2006 door 
BAAC) moeten nog twee grote aardewerk-
complexen worden uitgezocht en bij elkaar 
worden gepuzzeld. Het gaat om vondsten de 12e 
eeuw en uit de 16e eeuw. We gaan dat als AVKP 
doen en we vragen vrijwilligers om hier gedurende 
een aantal weken aan mee te werken. Het 
aardewerk is inmiddels al in Eindhoven en een 
eerste begin is gemaakt.  
 
Wie komt meehelpen? Je hoeft je niet vooraf te 
melden, je bent welkom op de komende 
woensdagavonden. 
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Opgraving Kasteel Asten 
Bij het kasteel van Asten staat komend voorjaar 
(mei, juni) een onderzoek gepland, waarbij de 
buitengracht voor de voorburcht wordt uitgegra-
ven en een nieuwe brug zal worden aangelegd. 
Op verzoek van de Stichting Behoud Kasteel-
erfgoed Asten gaan we als AVKP een archeo-
logisch onderzoek uitvoeren. We zoeken leden 
die dit project mee willen organiseren en 
begeleiden. Zie voor meer info over en mooie 
foto’s van het kasteel: www.kasteelasten.nl en bij 
de rubriek “Uit de regio” 

Opgraving Someren 
Op 5 maart is de opgraving in Someren gestart, 
aan de Ter Hofstadlaan ten noorden van de kom 
van Someren. Meer info vind je in de rubriek “Uit 
de regio”. Aan deze opgraving kunnen vrijwilligers 
deelnemen. Aanmelden kan bij Ria Berkvens, 
R.Berkvens@inter.NL.net  of tel. 06 51307842. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UIT DE REGIO 
 
 
Opgraving Kasteel Asten 
Komend voorjaar (naar verwachting mei-juni) staat 
er een onderzoek gepland bij het kasteel van 
Asten. Hier zal de buitengracht voor de voorburcht 
worden uitgegraven waarbij een nieuwe brug zal 
worden aangelegd. Op verzoek van de Stichting 
Behoud Kasteelerfgoed Asten zullen we een 
archeologisch onderzoek uitvoeren. Belangrijkste 
doel daarvan is om eventuele vondsten en sporen 
vast te leggen. Daarnaast wil de Stichting Behoud 
Kasteelerfgoed Asten op basis van de mogelijk 
nog aanwezige paalsporen van de hier ooit 
aanwezige brug, nog de tijd nemen om de 
uitvoeringstekeningen van de brug aan te passen 
aan de gevonden resultaten. 
 
Het kasteel ('t Huys tot Asten) dateert uit de 15e 
eeuw, maar heeft waarschijnlijk reeds in de 14e 
eeuw bestaan, en heeft verschillende bouwfasen 
gekend. In de Tweede Wereldoorlog werd het 
kasteel flink beschadigd en sinds 1985 wordt de 
ruïne geconsolideerd. Sinds 1984 spant de 
Stichting zich in voor het behoud van het 
kasteelcomplex, en sinds enkele jaren ook van 
haar omgeving als historische buitenplaats. 
Tenslotte wil de Stichting middels onder meer 
erfgoededucatie, rondleidingen, open dagen en 
exposities de lokale identiteit en het historisch 
bewustzijn stimuleren. Het kasteel van Asten, dat 
tegenwoordig bestaat uit een prachtige ruïne met 
kasteelboerderij, heeft de status van archeologisch 
monument. Sinds 2005 gaan niet meer alleen de 
kasteelruïne en de kasteelboerderij door het leven 
als rijksmonumenten maar worden ook de 

aangrenzende akkers en weilanden als zodanig 
beschermd.  
 
Het zou fantastisch zijn als de leden van de AVKP 
dit project mee zouden begeleiden. Het lijkt ons 
een uitgesproken kans om in een unieke omgeving 
met archeologie bezig te zijn. In de planning is het 
de bedoeling om de brug dit najaar (september-
oktober) te bouwen, en het archeologisch onder-
zoek ruim hiervoor te verrichten (mei-juni-juli). 
Zodra meer bekend is over de start van de 
uitvoering zal dat worden rondgestuurd. 
 
Zie voor meer info en mooie foto’s van het kasteel: 
www.kasteelasten.nl  
(Ria Berkvens) 
 
Negenhonderd suggesties voor elf 
straatnamen in Kerkebogten (Eersel) 
Archeologisch onderzoek als thema voor naam-
geving. Negenhonderd ingezonden namen voor de 
elf straten en drie gebouwen in nieuwbouwwijk 
Kerkebogten. Dat is het resultaat van een prijs-
vraag van Woningstichting De Zaligheden.  
Straatnamen voor de nieuwbouwwijk zijn: Vuur-
steen, Gebint, De Poten, Klokstaart, Padakker, 
Kerkloop, Spieker, Maalsteen, Karrenwiel, Water-
kuil en Houtwal. Namen voor de gebouwen: 
Dolium voor het gezondheidscentrum. Het gebouw 
met appar-tementen en voorzieningen voor zorg 
en welzijn heet Forum en de naam voor het 
appartementen-gebouw met 44 appartementen is 
Atrium. (Bart Beex) 

3 

http://www.kasteelasten.nl/
mailto:R.Berkvens@inter.NL.net
http://www.kasteelasten.nl/


Archeologische opgraving aan de Ter 
Hofstadlaan te Someren 
Op 5 maart is aan de Ter Hofstadlaan, ten noorden 
van de kom van Someren een archeologische 
opgraving gestart. Op dit terrein is de bouw 
gepland van het nieuwe zorgcentrum ter 
vervanging van het bejaardenhuis Huize Witven.  
 
In mei 2006 werd op deze plaats een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
om te inventariseren of hier archeologische resten 
in de bodem zaten. Dit bleek het geval. 
Tijdens het vooronderzoek zijn sporen en aarde-
werkvondsten aangetroffen van diverse boerde-
rijen uit de Volle Middeleeuwen (elfde en twaalfde 
eeuw). Verder is vast komen te staan dat er een 
nederzetting heeft gelegen in de Romeinse tijd (0-
400 na Chr.). 
 
De archeologische sporen bleken goed 
geconserveerd en beslaan een groot deel van het 
plangebied. De resultaten van het vooronderzoek 
aan de ter Hofstadlaan sluiten goed aan bij die van 
het grootschalige onderzoek te Waterdael I en II in 
de jaren 90 en het in december 2006 uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek in het plangebied 
Waterdael III.  
 
Omdat de aangetroffen archeologische sporen bij 
de Ter Hofstadlaan niet in de bodem behouden 
kunnen blijven, heeft de gemeente Someren 
besloten voorafgaand aan de bouwplannen een 
opgraving te laten uitvoeren. Het op te graven 
gebied beslaat bijna 2 hectare. Door het 
onderzoek krijgen we een steeds beter beeld van 
de bewoningsgeschiedenis van Someren. 

De opgraving wordt uitgevoerd door een 
archeologisch team van het Archeologisch 
Centrum van de Vrije Universiteit uit Amsterdam 
en gaat ongeveer 8 weken duren. Het onderzoek 
wordt vanuit de gemeente begeleid door 
archeologisch adviesbureau ArchAeO uit 
Eindhoven.  
(Ria Berkvens) 
 
Federatie Noordbrabants Monumenten-
overleg enthousiast over AVKP 
De Federatie Noordbrabants Monumenten-
overleg, waarin 23 verenigingen zijn vertegen-
woordigd, die zich in Brabant bezig houden met 
cultuurhistorie en de bescherming daarvan, wil 
haar leden beter te leren kennen.  
 
Twee afgevaardigden van de Federatie bezochten 
op 21 maart de jaarvergadering van AVKP. Een 
dag later, tijdens een Federatievergadering, 
deelden ze hun ervaring: Ze waren blij verrast over 
de omvang en het entousiasme binnen AVKP. Dat 
bleek niet alleen uit de interessante lezing over 
parasieten, de voorstellen voor Archeoloop en het 
cursusaanbod, maar ook uit de grote opkomst 
tijdens de jaarvergadering, waarbij ongeveer een 
kwart van de 159 leden aanwezig waren.  
 
Dat AVKP hiermee beter op de kaart is gezet bleek 
al tijdens de Federatievergadering, waarbij ik werd 
benaderd met twee vragen over mogelijke 
opgravingen. Deze bekendheid zal nog worden 
vergroot: de volgende vergadering op 7 juni gaat 
over archeologie en vindt plaats in het 
Archeologisch centrum in Eindhoven.  
(Ellen van der Steen) 

 
 
 
 
 
 
INSPIRERENDE VOORBEELDEN 
 
 
In deze rubriek laten we zien wat er elders in den 
landen aan goede voorbeelden gaande is. We 
krijgen graag suggesties voor deze rubriek. 
 
Het Dagblad van het Noorden roept lezers en 
amateur-archeologen uit Groningen, Drenthe en 

Friesland op hun mooiste bodemvondsten te 
melden bij de krant. Een selectie krijgt een 
prominente plek tijdens een tentoonstelling op 12 
mei in het Muzeeaquarium in Delfzijl. Vooraf buigt 
een deskundig panel zich tijdens een speciale 
beoordelingsavond over de vondsten. 
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AVKP – ENQUÊTE 
 
 
Ter ere van het tienjarig bestaan van de AVKP 
verschijnt in augustus een speciale aflevering van 
Westerheem, waarin bijzondere aandacht wordt 
besteed aan ons werkgebied. De redactie van 
Westerheem heeft ons gevraagd te onderzoeken 

wie onze leden zijn, wat hen bindt en kenmerkt. 
Vandaar dat we alle leden oproepen om deze 
enquête in te vullen. Je zult zien dat het uiteraard 
om archeologie draait. Je vindt de enquête via de 
link:  

 
 

http://www.fontys.nl/tnw/aankomendstudent/enquete.192858.htm 
 
 

 
Het invullen van de enquête duurt circa 12 
minuten. Met "tab" spring je eenvoudig door naar 
de volgende vraag en onderaan de enquête vind je 
een verzendknop om de enquête te versturen. De 
enquête is "in de lucht" tot en met 8 april en 
de resultaten lees je in ieder geval terug in 

augustus in Westerheem. Op de woensdag-
avonden liggen ook papieren exemplaren klaar om 
in te vullen. Alvast bedankt voor je medewerking! 
 
(Ellen van der Steen, Herbert Vorwerk en  
 Winnie van Vegchel) 

 
 
 
 
 
 
 
WIE WIL MEEDENKEN OVER DE EDUCATIEVE FUNCTIE VAN 
CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPPEN? 
 
 
De vrijwilliger in de archeologie heeft meerdere 
rollen en een daarvan is meewerken aan het 
zichtbaar maken van archeologie. We zijn daar als 
vereniging tot nu toe nog niet echt actief mee bezig 
geweest.  
 
Er is nu een mooie kans om ook op dat gebied aan 
de slag te gaan. In Croy (gemeente Laarbeek) 
gaat een gebiedsontwikkeling plaatsvinden ter 
herstel en behoud van de cultuurhistorische 
waarden. Er is een breed scala aan projecten 
voorgesteld en een daarvan is de educatieve 
functie van het gebied Croy te versterken.  
 

We hebben als vereniging reeds toegezegd dat we 
willen participeren in de werkgroep die hier een 
projectplan voor gaat maken.  
 
Wie wil daar instappen? Kennis van het gebied is 
meegenomen maar zeker geen voorwaarde (die 
kennis zal in de projectgroep al in voldoende mate 
aanwezig zijn). We zoeken vooral iemand die mee 
wil denken over hoe je publiekseducatie op een 
aantrekkelijke manier vorm kunt geven. 
 
Wie zich daardoor aangesproken voelt kan zich 
melden via het secretariaat en wie eerst meer wil 
weten kan contact op nemen met Tonnie van de 
Rijdt (040 2415910) 
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NATUUR + CULTUUR 
 
 
Onder die naam vond 1 februari 2007 een 
symposium plaats in Leeuwarden. Iets meer dan 
een week later vond de 2de historisch-ecologische 
studiedag plaats bij onze zuiderburen in Oud-
Turnhout onder de, dubbelzinnigheid 
suggererende, titel 'Erfgoed buiten!'. Hier was de 
organisatie in handen van Landschap De 
Liereman. Ook hier als centraal thema de relatie 
tussen natuur en historisch erfgoed binnen 
ontwikkelings- en beheersplannen landschap en 
natuur.  
 
De vraag of sprake kan zijn van harmonie werd 
positief beantwoordt: er zijn unieke mogelijkheden 
tot het aangaan van verbindingen en tot het 
zichtbaar en concreet maken van vooral de 
(ruimtelijke) relaties. Benadrukt werd de toeristisch 
en educatieve potentie en de maatschappelijke 
(meer)waarde in termen van identiteit, herken-
baarheid en betrokkenheid die een gebied 'doen 
leven'. Integratie ook als een voorwaarde tot 
behoud. 
 
Daar natuurlijke omstandigheden evolueren, kan 
en mag een conserverende benadering evenwel 
niet het doel zijn.  

Mogelijke strategieën die aan de orde kwamen 
zijn: inpassen, behouden wat niet in de weg staat, 
bewust laten vervagen of vervallen van cultuur-
historie, zoneren, als inspiratiebron zien voor 
nieuw landschap, als historische referentie nemen 
en dergelijke. De kansen op integratie in plannen 
wordt vooral bevorderd indien men de voordelen 
ziet, bewust is van alternatieve manieren van er 
mee omgaan, realiseert het belang van persoonlijk 
enthousiasme, heldere keuzes en afspraken maakt 
en –last but not least- goede kennis als input 
neemt. Bij de inventarisatie, kartering, waardering 
en keuze hoe om te gaan met cultuurhistorische 
waarden kan, zo benadrukken meerdere sprekers, 
de benadering van de biografie van het landschap, 
waarin tijdlagen en sporen in het landschap 
centraal, een belangrijke rol spelen. 
 
Praktijkvoorbeelden waren De Liereman, de Uit-
kerkse Polder, het Meerdalwoud en Heverleebos, 
het Grotenhout en een aantal natuurontwikkelings-
projecten in Nederland. 
 
(Bart Beex). 

 
 
 
 
 
BIEBNIEUWS 
 
 
De bibliotheek van de AWN vereniging is een 
kleinschalig iets. Er is een beperkt budget en een 
beperkt aantal eigen boeken en abonnementen. 
Door de samenwerking met de gemeentelijk 
archeologische dienst hebben we de gelegenheid 
om ook van hun faciliteiten gebruik te maken en is 
er een gezamenlijk bibliotheek en opzoeksysteem. 
Willemien voert hier de regie in en namens de 
vereniging wil ondergetekende een steentje 
bijdrage.  
De samenwerking en afstemming verloopt goed. 
Momenteel willen we de collectie goed doornemen 
en waar nodig aanvullen. We streven naar een 
voor de Gemeente en voor de Vereniging 
relevante boeken en tijdschriften-collectie. 
Relevant is natuurlijk een zeer rekbaar begrip. 
Voor mij ligt het accent dan op Archeologie en 
streekzaken en relevante handboeken en 

standaardwerken, die bij het veld en studiewerk 
voor de vereniging belangrijk zijn en in een 
algehele bibliotheek vaak niet aanwezig zijn.  
Indien er leemten zijn of aanvragen vernemen we 
dit graag.  
 
Op audio visueel gebied is er een terughoudend 
beleid. We hebben nu het plan om de collectie 
goed te bekijken, onvolledigheden en leemten op 
te sporen en zo mogelijk weg te werken. Indien je 
ideeën hebt horen we dit graag. 
 
Berichten over op- en aanmerkingen kunnen 
gericht worden aan het bestuur (via het postvak of 
via de e-mail) of direct aan Carel van den Boom: 
els-carel@planet.nl 
 
(Carel van den Boom en Willemien Wijdeven) 
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OPROEP: WAT WIL JE LEREN OVER ARCHOLOGIE BIJ AVKP? 
 
 
De activiteitencommissie wil het komend jaar weer 
deskundigheidsbevorderings-cursussen 
organiseren. Hierbij valt te denken aan: 
 
 Determineren van menselijk skeletmateriaal 

(vervolg of opfris van de cursus van het 
afgelopen najaar). 

 Herkennen van dierlijk botmateriaal. 
 Herkennen en determineren van botanisch 

materiaal (beerputafval en sediment). 
 Landschapsherkenning (herkennen van cul-

tuurelementen in de natuur), eventueel in 
combinatie met een veldloop. 

 Booronderzoeken, eventueel in combinatie 
met een veldloop. 

 Omgaan met en conserveren van diverse 
archeologische vondstmaterialen. 

 Herkenning van bouwstijlen ontbreekt en: 
 

Heel leuk voor een ieder die zijn of haar kennis 
over de praktische archeologie wil verbreden en 
nog gezellig ook. Misschien leidt een cursus wel 
tot een nieuwe insteek van jullie AVKP activiteiten. 
Voordat wij van start gaan met organiseren, willen 
we het volgende van jullie weten: 
 

 Wat vinden jullie de meest en de minst 
interessante suggesties ?  

 Welke cursussen ontbreken in het lijstje ? 
 
Ik ben benieuwd naar jullie reacties en suggesties: 
seinen@iae.nl.  
 
(Peter Seinen) 
 
 
 

 
 
 
 
VOORSTEL ARCHEOLOOP 
 
 
Tijdens de jaarvergadering heeft Herbert Vorwerk 
zijn ideeën gelanceerd voor de ARCHEOLOOP@, 
met het doel om tijdens een stevige wandeling 
archeologie te beleven in het landschap.  
 
De “aanloopwandelingen” van een dag vinden 
plaats op maximaal twee uur rijden van Eindhoven 
Het wandelgebied reikt van een groot gedeelte van 
Nederland, Rhurgebied, Vlaanderen, Ardennen tot 
de Noord Eifel. Een willekeurige greep uit de 
mogelijkheden: 
 Limes in Nederland 
 Romeins zuid Limburg: wegen, Thermen, villa 
 Tongeren, wegen, tumuli 
 Neanderthal 
 Walburcht Grebbeberg 
 Grafheuvels Toterfout Halve Mijl 
 Belegeringswerken rondom Den Bosch 
 Tussen Nijmegen en Xanten 
 Archeologische reservaat in Stein 
 Vuursteen mijn en omgeving in Limburg 
 Stadsarcheologie met wandeling 
 Etc. 

 

Daarnaast kan de ARCHEOLOOP© met één of 
enkele overnachtingen zeer divers zijn. Eventueel 
te bereiken met een goedkope vlucht? Ook weer 
een volslagen willekeurige keuze: 
 de Romeinse waterleiding naar Keulen 
 de muur van Hadrianus  
 Keltische sites in Frankrijk 
 Hunnenbedden in Noord Nederland 
 Terpen en hun vondsten: Groningen 
 WO I in Vlaanderen, N. Frankrijk 
 Limes nabij Frankfurt 
 Viking sites in Denemarken 
 Etc. 

 
Belangstellenden om de ARCHEOLOOP© mee te 
organiseren of belangstellende wandelaars kunnen 
zich dan bij mij melden: h.vorwerk@chello.nl. Bij 
positieve reacties volgt dan spoedig een eerste 
Wandeling in de regio. Tijdens deze tocht kunnen 
de ideeën dan verder rijpen en bijgeslepen 
worden.  
 
(Herbert Vorwerk) 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
De ledenvergadering  
Op woensdag 21 maart konden de leden hun stem 
laten horen bij de Algemene Ledenvergadering 
van AVKP, afdeling 23 van de AWN. Met in totaal 
40 aanwezigen: een opkomst die menig afdeling 
van de AWN graag als ledental zou zien…  
 
Vooraf hield Marga Lambregtste een lezing over 
de eerste resultaten van het biologisch onderzoek 
aan de menselijke resten uit de Catharinakerk-
opgraving. Hierbij gaat het vooral om de 
parasieten uit de buikstreek van de opgegraven 
skeletten Het betoog van Marga maakte duidelijk 
dat haar onderzoek weer aanvullende informatie 
oplevert bij een opgraving. Vooral de pijnlijke ge-
zichten bij de toehoorders, bij het noemen van de 
gevolgen van de spoelwormen, vossenwormen en 
zweepwormen, lieten zien dat een romantische 
voorstelling van het leven in het verleden helaas te 
rooskleurig is. We zijn zeer benieuwd naar het 
resterende deel van Marga’s onderzoek. 
 
Na afloop van de lezing kon de vergadering 
aanvangen en naast de lange lijst van activiteiten 
in 2006 die de revue passeerde, vormden de 
nieuwe bestuursleden een onderwerp. Maar waar 
nieuwe bestuursleden komen, vertrekken er mees-
tal oudgedienden en in dit geval gold dat voor Ria 
Berkvens en Kees van Baaren. Kees was tussen-
tijds al vertrokken en is door het bestuur al bedankt 
voor zijn diensten. Ria was bij de vergadering 
aanwezig en werd nog even door voorzitter Tonnie 
van de Rijdt in het zonnetje gezet. Ria heeft zich 
als langstzittende bestuurslid gedurende vele jaren 
ingezet. Vooral het veldwerk wat door haar geor-
ganiseerd werd heeft ervoor gezorgd dat de 
vereniging zich ook buiten Eindhoven en Helmond 
heeft kunnen manifesteren in het veld. Gelukkig 
blijft Ria nog actief in de vereniging! Over de 
nieuwe gezichten in het bestuur (Ellen, Peter en 
Jacques) lees je zo meteen meer.  
 
Bij het punt financiën ontstond een pittige 
discussie over hoe extra inkomsten, zoals de 
subsidies van ArcheoService voor deskundig-
heidsbevordering, het beste beheerd kunnen 
worden. Het bestuur zal met een voorstel daarvoor 
komen. 
 
Verder waren nog mensen van de Federatie 
Noordbrabants Monumentenoverleg aanwezig die 
een flinke toelichting gaven op hun activiteiten en 

waar wij elkaar mee van dienst kunnen zijn. Als 
laatste was er nog een gezellige borrel waarbij de 
mogelijkheid was om contacten te leggen of 
gewoon over (archeologische?) koetjes en kalfjes 
te praten. (Haro van Galen)  
 
Afscheid Ria Berkvens als bestuurslid 
Zoals Haro meldde trad Ria Berkvens op de 
jaarvergadering af als bestuurslid. Ria is vele jaren 
de drijvende kracht en onze steun en toeverlaat 
geweest voor veldwerkactiviteiten in de regio. Ze 
heeft veel contacten met gemeenten en lokale 
werkgroepen. Een van de meest aansprekende 
voorbeelden is de reeks van projecten die in 
Schijndel zijn uitgevoerd. Dat begon met het 
opstellen van een archeologische waardekaart, 
daarna enkele noodopgravingen en vorig jaar de 
tentoonstelling in Schijndel en het boek 'Goud in 
Schijndel'. Ria is nauw betrokken, omdat ze tevens 
bestuurslid is van de SAS, bij de reconstructie-
plannen voor de Peel. Ze weet waar archeologisch 
onderzoek plaats vindt en weet dan 'publieks-
dagen' te organiseren. En ze regelt dan ook dat we 
als AVKP een speciale rondleiding krijgen! 
 
Als aftredend bestuurslid blijft Ria gelukkig wel 
actief voor onze vereniging. Dat bleek al tijdens de 
jaarvergadering waar ze de plannen presenteerde 
voor een opgraving door onze vereniging bij 
Kasteel Asten  
 
Ria is vanaf begin maart als senior adviseur 
archeologie in dienst van de SRE Milieudienst. 
Ook in die hoedanigheid zal er een stevige lijn 
blijven tussen Ria als archeologische adviseur 
voor deze regio en de AVKP  We hebben met veel 
dank afscheid genomen van Ria als bestuurslid 
naar zullen graag gebruik blijven maken van haar 
inzet voor onze vereniging.  
 
Nieuwe bestuursleden 
Op dezelfde ledenvergadering zijn, onder applaus, 
die nieuwe bestuursleden benoemd: Jacques 
Gerritse, Peter Seinen en Ellen van der Steen. Alle 
drie zijn reeds lid van de activiteitencommissie en 
ook op andere gebieden actief. Jacques is naast 
voorzitter van de activiteitencommissie ook lid van 
de Expertgroep Ruimtelijke ordening. Peter is 
contactpersoon voor nieuwe leden en Ellen 
verzorgt de hoofdredactie voor AVKP actueel en 
vertegenwoordigt onze vereniging bij de Federatie 
Noordbrabants Monumentenoverleg. Het bestuur 
is daarmee weer op volle sterkte In de eerst-
komende bestuursvergadering gaan we taken en 
portefeuilles verdelen. (Tonnie van de Rijdt) 
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