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WE ZIJN WEER BEGONNEN! 
 
 
De activiteiten in het Erfgoedhuis zijn weer 
opgestart, zowel overdag als ’s avonds. Er zijn 
diverse corona-maatregelen getroffen, zo is een 
routing aangegeven, zijn er desinfectiemiddelen en 
is het maximum aantal mensen per ruimte/plek 
aangegeven. Bij de entree ligt een intekenlijst, 
zodat de gemeente weet hier er is geweest.  
Ook geldt er nog steeds een maximum aantal van 
20 bezoekers, die gelijktijdig aanwezig mogen zijn. 
Dit aantal is in praktijk nog niet gehaald.  
 
Voor het Erfgoedhuis staat tegenwoordig een soort 
bank, dus daar kunnen mensen bij mooi weer ook 
nog terecht.  

Vanweg de maatregelen hebben we nog geen 
lezingen ingepland. Werkgroepen kunnen wel 
weer samenkomen, uiteraard rekening houdend 
met de maatregelen.  
 
Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten en de 
werkzaamheden weer op te kunnen pakken.  
 
Heb je vragen of twijfel je, neem dan even contact 
op met iemand van het bestuur of met Dirk.  
 
Ellen van der Steen  

 
 
 
 

WIST U DAT... 
 
 

...het Erfgoedhuis weer geopend is 

...de activiteiten op kleine schaal weer zijn opgepakt 

...op 28 oktober een bijeenkomst voor nieuwe leden wordt georganiseerd, pag 3 

...en andere leden hierbij kunnen aansluiten 

...Nico Arts begin augustus met pensioen is gegaan, pag 3 

...er weer volop opgravingen zijn in de regio, pag 4 

...er een nieuwe rubriek is “Uit de regiobladen”, pag 3 

...Woensel ondergronds mensen zoekt, pag 5 

...leden ook in de vakantie bezig zijn met archeologie en geschiedenis, pag 6  

...twee pagina’s zijn gevuld met leestips, pag 7 en 8  
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BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN 
 
 
Normaal worden nieuwe leden uitgenodigd voor 
een kennismaking en rondleiding in het 
Erfgoedhuis, maar was de afgelopen maanden 
helaas niet mogelijk.  
Op woensdag 28 oktober wordt een 
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor 
nieuwe leden, die zich de afgelopen maanden 
hebben aangemeld. De bijeenkomst staat in het 

teken van persoonlijke kennismaking met de 
bewoners van het Erfgoedhuis en hun vele 
activiteiten. De nieuwe leden ontvangen hiervoor 
een uitnodiging.  
Ben je al langer lid en wil je aansluiten bij deze 
bijeenkomst meld je dat even aan bij Herbert 
Vorwerk of Peter Seinen via  
awnafdeling23@gmail.com.  

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 
 
 
Pensionering Nico Arts 
In augustus was het dan zover. De gemeentelijke 
archeoloog van Eindhoven Nico Arts is formeel 
met pensioen gegaan. Bij het team Erfgoed 
heerste echter geen gevoel van afscheid, maar 
eerder van een nieuw begin. Nico heeft 

aangegeven dit jaar nog enkele langverwachte en 
belangwekkende rapporten af te gaan ronden. We 
kijken uit naar de resultaten van de Woenselse 
Poort en Mariënhage. We hebben er een 
topvrijwilliger bijgekregen! 

 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Onderzoek Vestdijk-Kanaalstraat 
Archeologisch adviesbureau RAAP heeft in 
opdracht van de gemeente Eindhoven een 
archeologische begeleiding uitgevoerd in het kader 
van de herinrichting Vestdijk-Kanaalstraat in 
Eindhoven. Hierbij zijn onder andere resten 
behorende tot het kasteel van Eindhoven 
gevonden.  
Om de inwoners en bezoekers van de gemeente 
te informeren over deze mooie vondsten gaat 
RAAP in opdracht van de gemeente een kleine 
‘pop up-tentoonstelling’ maken. Het ligt in de 
bedoeling om deze vanaf dit najaar te laten 
rouleren op verschillende locaties.  
 
Herinrichting Binnenstad Eindhoven: 
Stratumsepoort: 
Naar verwachting zal in september een proefsleuf 
gegraven worden op het Stratumseind in 
Eindhoven. Dit met als doel de locatie van de 
Stratumse Poort op te sporen. Hierdoor kan tijdens 

de geplande aanleg van de riolering beter rekening 
gehouden worden met deze belangrijke 
archeologische resten. Het onderzoek kent zo zijn 
uitdagingen, want het terrein ligt midden in hét 
uitgaansgebied van de stad. Bovendien is sprake 
van samenloop met milieuvervuiling en mogelijk 
aanwezige niet gesprongen explosieven. Daarom 
zal een team van onderzoekers van BODAC deze 
uitdagende klus klaren.  
Uit veiligheidsoverwegingen kunnen helaas geen 
vrijwilligers aan het veldonderzoek deelnemen en 
is de locatie ook niet toegankelijk voor het publiek.    
Peter de Boer 
 
Archeologische onderzoek historische kern te 
Oirschot 
Op woensdag 2 september heeft Laagland 
Archeologie een archeologisch proefsleuven-
onderzoek in de historische kern van Oirschot 
uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats op de 
Gasthuisstraat 16-18, hemelsbreed circa 80 meter 
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van de Sint-Petrusbasiliek. De Sint-Petrusbasiliek 
is gebouwd in 1268, maar voorganger van deze 
bekende kerk stamt uit de 8e eeuw. 
Ten noorden van het huidige plangebied en 
aangrenzend aan de Gasthuisstraat zijn tevens 
resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen 
aangetroffen. Het is daarom ook opmerkelijk dat 
de drie aangelegde werkputten bijna geen sporen 
bevatte. Ook was er geen sprake van recente 
verstoringen, alleen in werkputten 1 en 3 zijn in 
totaal twee recente sporen aangetroffen. En bij het 
aanleggen van het vlakken, en dus uit primaire 
context, zijn in totaal twee kleipijpen, twee 
fragmenten Raeren en één fragment kogelpot 
gevonden. Voor een centrale middeleeuwse 
dorpslocatie is dit erg weinig. Het 
proefsleuvenonderzoek kon dan ook na een dag 
worden afgerond.  
Jesper de Raad 

 
Proefsleuf, foto: Laagland Archeologie 

 
 
 

 
 
 
 

UIT DE REGIOBLADEN 
 
 
Dit is een nieuwe rubriek. De bibliotheek van het 
Erfgoedhuis of wij als AVKP ontvangen van veel 
heemkundekringen hun bladen. We bekijken die 
en gaan jullie attenderen op archeologische 
informatie in die bladen. 
 
IJzertijd bewoning op de Donk in Vessem,  
De Heijnraeder. Periodiek van de hkk De Hooge 
Dorpen, nr. 2 2020 
Dit is een overdruk uit AVKP actueel nr. 84, april 
2020. Het is een kort verslag van een opgraving in 
januari maart 2019. Uit de gevonden sporen 
konden twee huisplattegronden worden gedestil-
leerd, die aan de hand van de aardewerkschreven 
konden worden gedateerd in de Midden en Late 
IJzertijd. Een aanpalend kavel, waar bij proef-
sleuven sporen uit waarschijnlijk Late Bronstijd of 
IJzertijd zijn gevonden en mogelijk een 
mesolithische vindplaats is aangesneden, blijft 
verder onaangeroerd. De eigenaar heeft besloten 
de bouwpannen niet voort te zetten vanwege de 
archeologische waarden (en hoge onderzoeks-
kosten).  
 
Archeologische vondsten aan de 
Schepersweg. Deel 4: de laatste stukjes? 
Sprokkelingen Historisch informatieblad van de 
hkk Uden, juni 2020 
 

In 2014 leidde vondsten van de werkgroep 
archeologie op een reeds vrijgegeven gebied tot 
de spraakmakende opgraving van een 
Merovingisch grafveld en een nederzetting uit de 
late middeleeuwen. Het project gaat nog steeds 
door. Bij de aanleg van waterleiding en een riool in 
de aanpalende Schepersweg voerde Archol en 
kleine nieuwe opgraving uit, met assistentie van de 
werkgroep. Hierdoor is duidelijk dat het grafveld 
verder doorloopt. Opmerkelijk was de vondst van 
een scherfje dat precies paste bij het in 2014 
gevonden 1ste knikwandpotje.  
Het tweede deel van de straat had lagere 
archeologische verwachting en de werkgroep kon 
hier zelfstandig de werkzaamheden begeleiden. 
Daarbij hebben ze, als kers op de taart, een 
waterput gevonden. De opbouw van de put was 
van onder naar boven een houtconstructie, daar 
boven op een laag plaggen en dan tot boven 
opgebouwd met veldkeien. De opbouw met 
veldkeien komt in Uden vaak voor. Dank zij de 
aanwezige zandzuiger kon de put worden 
leeggezogen. De aarde werd apart gestort en kon 
zo worden onderzocht. De oudste zo gevonden 
scherf was een oorfragment van Pingsdorf 
aardewerk uit de 11de eeuw. Het overige 
vondstmateriaal is jonger. De put is door de aanleg 
van de waterleiding en het riool niet verder 
beschadigd en op zijn plaats gebleven.  
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 

uitvoeringsperiode 
Gemert – De Haag (proefsleuven) VUhbs Juni-juli 2020 
Mierlo – Luchen deelgebied F (opgraving) ?? 2020 
Neerkant – Korte Zeilkens (proefsleuven) BAAC Juni 2020 
Maarheeze – De Neerlanden (proefsleuven) ?? 2020 
Eindhoven – City Wall Stadhuisplein (opgraving) BAAC 2020 
Reusel – Rijpershoek (proefsleuven) ?? Sept 2020 
Budel – Dr. Mathijssenstraat (proefsleuven, 
archeologische begeleiding en opgraving) 

?? 2020 

Eersel – Postels Huufke (proefsleuven) ?? 2020 
Hapert – MFA St. Severinuskerk (proefsleuven 
met mogelijke doorstart opgraving) 

VUhbs Sept. 2020 

Gemert – Snelle Loop (proefsleuven en 
archeologische begeleiding) 

RAAP  Aug. e.v. 2020 

Valkenswaard – Greveschutven (archeologische 
begeleiding) 

RAAP  Aug. e.v. 2020 

Soerendonk – Oude Strijper Aa (booronderzoek, 
proefsleuven en archeologische begeleiding) 

BAAC Sept. e.v. 2020 

Eindhoven – Stratumsedijk (opgraving) BAAC 2020 
Dommelen – Bergstraat 54-60 (proefsleuven) ?? 2020 
Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2020 
Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? Najaar 2020 
Valkenswaard - Peperstraat 1-5a (proefsleuven 
met mogelijk doorstart) 

?? 2020 

Milheeze – Binnenveld (proefsleuven) ?? 2020 
Eindhoven - Oude Torenweg (proefsleuven met 
mogelijke doorstart opgraving) 

Econsultancy 2020 

Deurne – Heuvelstraat (proefsleuven) ?? 2020 
Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2020 
Valkenswaard – Luikerweg Bypass 
(proefsleuven) 

?? 2020 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2020 
Reusel – Wilhelminalaan 71-75 (proefsleuven) ?? 2020 
Hulsel – Kanten (proefsleuven) ?? 2020 
Casteren - Kerkstraat Den Tip (proefsleuven) ?? 2020 
Oirschot – Eindhovensedijk (proefsleuven) ?? 2020 
Dommelen - Lage Heide (proefsleuven)  ?? 2020 
Oirschot – Gasthuisstraat (proefsleuven) Laagland Archeologie  2020 
Valkenswaard – Amundsenstraat (proefsleuven 
met mogelijke doorstart) 

?? 2020 

Son – Science Park (opgraving) RAAP 2020 
Valkenswaard - Luikerweg-Korenstraat 
(proefsleuven) 

Transect 2020 

Budel - Nieuwstraat 95-97 (proefsleuven) ?? 2020 
Aalst-Waalre - Meelberg-Meerheide (inspectie) RAAP ism AVKP Najaar 2020 
Gemert – Deel (proefsleuven) VUhbs 2020 
Gemert - Doonheide II en III (proefsleuven) VUhbs 2020 
Oirschot - Hof van Solms (opgraving) RAAP Sept. 2020 
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WIE DOET ER MEE MET: WOENSEL ONDERGRONDS   
 
 
Vorig jaar onderzochten bewoners van Woensel, 
net als in een aantal andere gemeenten in de 
Meijerij, naar aanvulling op hun geschiedenis door 
het graven van putjes op diverse geselecteerde 
locaties in hun stadsdeel. Zij deden dit in het kader 
van het CARE project en werden hierin bijgestaan 
door AVKP leden en begeleid door deskundigen 
van de Universiteit Van Amsterdam (UVA).  
 

 
CARE in Woensel in 2019 
 
CARE staat voor: Community Archeology in Rural 
Environments. 
Gemeenschap Archeologie: een sociaal project 
dus, waarbij buurtbewoners, wetenschappers en 
hobbyisten een weekend lang met elkaar 
archeologisch onderzoek verrichten en 
ontdekkingen doen door hun bodem laagje voor 
laagje af te pellen.  
 
Dat gebeurt in teams die gaten van een vierkante 
meter maken, met een diepte van ruim een meter, 
op veelbelovende plaatsen. Daarbij wordt de 
bodemopbouw nauwkeurig vastgelegd en worden 
alle vondsten ingetekend en geregistreerd. Soms 
vindt dat in de achtertuin van een bewoner plaats, 
in een plantsoen, of gaat de straat gewoon open. 
De bijzondere ervaringen, ontmoetingen en 
resultaten van de diverse put-teams worden na 
afloop onder een borrel, met elkaar  besproken. 
 
Op gelijke wijze werd er gewerkt in Best, Liempde 
en Gemonde, waarbij de lokale heemkundekringen 
voor de nodige ondersteuning zorgden en ieder er 
op eigen wijze een feestje van maakt. 
Het zou een jaarlijks terugkerend evenement 
moeten zijn, ware het niet dat de Corona situatie 
voor 2020 roet in het eten strooide. Niet getreurd 
want er zijn voor 2021 alweer nieuwe plannen in 
de maak waar zelfs subsidie voor beschikbaar is. 

Op diverse plekken in de regio wordt al hard 
gewerkt aan de voorbereiding hiervan. 
Johan Verspay, archeoloog van de UVA, uit 
Liempde, is de drijvende kracht achter het geheel 
en voorziet de diverse heemkunde kringen en ook 
onze AVKP van advies en ondersteuning. 
 
Omdat er in Eindhoven/Woensel, geen 
heemkundekring is om dit op te zetten en te 
coördineren, wil de AVKP die rol vervullen. MAAR 
daar zijn wel enthousiaste deelnemers voor nodig!  
Wij zijn –in eerst instantie- op zoek naar enkele 
AVKP-ers die met ons dit evenement op touw 
willen zetten en willen functioneren als kernteam. 
We zullen hiertoe vanzelfsprekend ook de 
buurtbewoners van Woensel of enthousiaste 
Eindhovenaren hiervoor uitnodigen. Lidmaatschap 
van de AVKP is geen vereiste om deel te nemen 
en je hoeft ook niet perse uit Woensel of 
Eindhoven te komen. Enthousiasme, wat 
organisatietalent en enige archeologische 
basiskennis is alles wat je in hoeft te brengen. 
In de loop van 2021 zullen we ons met dit CARE 
project presenteren aan de bewoners van de wijk 
en een oproep doen om actief mee te komen 
graven in het weekend van: 
25 en 26 september 2021.   
 

 
 
Wie meedoet in het kernteam draagt bij aan: 
publieksbereik, educatie, promotie van de 
archeologie en uitbreiding van de lokale 
historische kennis. Naast gezelligheid en 
contacten, steek je er zelf ook een hoop van op. 
Wie komt ons helpen met de voorbereidingen en 
later ook de uitvoering van dit project? 
 
Gonnie van de Moosdijk, Hans Nellen, Diny 
Raaymakers, Jesper de Raadt en Herbert Vorwerk   

  



 
 
 

6 
 

NOG IETS OPGERAAPT IN DE VAKANTIE ? 
 
 
Toeval bestaat niet? Ik durf te wedden dat veel 
AVKP-ers vaak naar de grond kijken…..en niet uit 
neerslachtigheid. 
Even stilstaan op een oude uitgespoelde klinker 
weg ergens in Frankrijk, valt mijn blik op een stuk 
verroest ijzer tussen de stenen. Het is los gespoeld 
met de laatste regenbui. Ik raap het op en als ik de 
aangekoekte aarde en wortels verwijder, zie ik dat 
het bijna ovale stukje roest een omgeslagen lip 
heeft. Ook zitten er enkele vierkante gaatjes aan 
de rand, in enkele daarvan zitten verbogen 
nageltjes. 
Ik krab me met mijn vuile handen achter mijn oren. 
Wat heb ik gevonden?  
Het kwartje valt, puur door de vorm, al heb ik 
zoiets nog nooit gezien: ik vermoed dat het een 
hoefijzer is voor een rund. Runderen hebben 
immer aan iedere poot twee tenen en die vorm 
heeft het ook. 
 
Internet biedt uitkomst en het blijkt dat ik niet de 
enige ben die zoiets opraapt. Veel runderen, met 
name ossen, werden ingezet om zware lasten te 
versjouwen en op harde ondergrond sleten de 
hoeven snel af. Ook lees ik dat een rund niet op 
drie poten kan blijven staan als hij (meestal ossen) 
wordt beslagen met “klauwijzertjes”. Ze vallen dan 
om. Dit in tegenstelling tot paarden, die keurig een 
pootje geven. Voor runderen bouwde men een 
stellage waarin het beest werd opgehangen zodat 
het overeind bleef. 
 

Blijf naar de grond kijken, bukken, oprapen en 
verbazen ! 
 

  
Het gevonden klauwijzertje 
 

 
De twee tenen van een rund 
 
Herbert Vorwerk  

 
 
 
 

VAKANTIEVONDST 
 
 
Op andere plekken in de wereld staan 
standbeelden van Karl Marx. Ook in zijn 
geboorteplaats Trier, maar daar is hij ook te zien 
als mannetje in de verkeerlichten voor 
voetgangers. In Zaltbommel staat het beeld van 
Marx op een huis en wordt hij 'gootspook' 
genoemd. Zo kan het gaan met een van de 
beroemdste mensen ter wereld. 
 
Op een plaquette staat vermeld: ‘Deze twee 16e 
eeuwse woonhuizen zijn door Benjamin Philips in 
1801 en 1824 aangekocht, samengevoegd en van 
een nieuwe voor-gevel voorzien.  

Vanaf 1861 woonde 
hier zijn kleindochter 
Henriette Sophie van 
Anrooy-Philips. Haar 
neef was de uit Trier 
afkomstige Karl Marx, 
grondlegger van het 
socialisme en schrijver 
van het Boek Das 
Kapital. Karl Marx was 
vaak te gast in dat huis. 
In de winter van 
1863/1864 was bij 
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langere tijd hier onder belangeling van de 
stadsgeneesheer Dr. A. van Antooy, de 
echtgenoot van Hentiree Sophie. ‘I allways want 
meself back to Bommel’ is een citaat uit een brief 

van Kalr Marx aan zijn nicht Henriette Sofie. Hij is 
nu blijvend terug in Zaltbommel als gootspook.’ 
 
Frank de Kleijn  

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten van 21 mei tot en met 20 augustus 2020 
 
Boeken 
Stad en platteland op het zand. 
Een archeologische biografie van landschappen 
en samenlevingen in de Kempen, 1100-1650. 
Nico Arts 
Proefschrift ter verkrijging van de graad van docter 
aan Tilburg University. 
23 juni 2020 
Uitgeverij: Onderzoeksbureau Oud Land, 
Eindhoven. 
 
Hier wonen wij! Is het niet prachtig. 
Recent onderzoek op het gebied van kastelen en 
buitenplaatsen 
Onder eindredactie van T Hermans en R Gruben. 
Stichting Kastelen Nederland. 
Publicatie reeks deel 2 2020 
 
Zij waren van grooten en zware stenen. 
Recent onderzoek op het gebied van kastelen en 
buitenplaatsen. 
Onder eindredactie van T. Hermans en R. Guben. 
Stichting Kastelen Nederland  
Publicatie reeks deel 1 2017. 
 
Canon van het Nederlandse funerair erfgoed. 
L. Blok en W Cappen e.a.. 
Dodenakker NL IJsselstein.  
 
 

 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland  
Jaargang 4 juni 2020 deel 2. 

Stadslandbouw en ruralisering. Romeinen langs 
de Rijn: een overzichtstentoonstelling in het 
RMO. 

 
Archeologie in Nederland  
jaargang 4 juni AWN Magazine. 

Sid Pubben.  
Laagdrempelige archeologie voor de jeugd. 

 
In Brabant.  
Jaargang 11 nr 2 Juni 2020. 
Populair-wetenschappelijk tijdschrift over 
Brabantse geschiedenis en erfgoed. 

Johan Verspay. Uit Brabants Bodem: Van 
schroot tot schat. 
De waag van Oerle. 

 
Brabants Landschap 206 Zomer 2020. 
Droogte en corona komen niet zomaar uit de lucht 
vallen. 
Nieuw boek over de slechte bescherming van de 
biodiversiteit. 
 
 
 
 

 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Bescherming van de biodiversiteit. 
Een weerbarstige uitdaging. 
Uitgeverij: Picturespublishers.nl  april 2020. 
 
In dit in april verschenen boek, wordt de 
bescherming van de Nederlandse biodiversiteit. 
nagelopen en geanalyseerd. Waar greep de 
overheid adequaat in en op welke onderdelen 
faalde zij. Een verhelderend boek over een 

belangrijk/ het belang-
rijkste! onderwerp ook 
van onze tijd. 
Wat in 1990 nog 
gewoon zure regen of 
depositie heette, 
wordt tegenwoordig 
aangeduid als het 
stikstof-probleem. 
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Strikt genomen is die laatste omschrijving onjuist. 
De lucht om ons heen bestaat voor 78 % uit 
stikstof. En bij de depositie van verzurende stoffen 
gaat het niet om stikstof, maar stikstofverbindingen 
als ammoniak. 
In 1992 wordt in Rio de Janeiro op de VN 
conferentie  door 195 landen het “Verdrag inzake 
de biodiversiteit ondertekend” Natuur en Beleid. 
Luchtverontreiniging, waterverontreiniging, mest-
overschotten uit de intensieve veehouderij plannen 
en uitvoer.  
 
De vierkante meter. 
Een Eindhovense geschiedenis 1934 – 1959. 
Tijs van den Boomen. 

De vierkante meter is 
een vervlechting van 
stedenbouwkunde en 
biografie, van pand en 
bewoonster Henriëtte 
Prinsen, van steen en 
vlees. En passant 
ontrafelt het boek de 
familielegende over de 
vierkante meter grond 
die Philips gestolen 
zou hebben. 
 
Carel van den Boom

 
 
 
 
 
 
 

GRATIS BOEKEN OVER KENNIS EN WETENSCHAP ARCHEOLOGIE 
 
 
Kees van Baaren stuurde deze tip door over gratis 
digitale boeken over Kennis en wetenschap 
archeologie. 
https://www.sidestone.com/books. Sidestone 
Press innovatie academic publishing biedt 
verschillende onderwerpen aan, zoals: 

 Anthropology, Archaeology, Architecture, 
Art history, 

 Biology, Digital humanities, History, Law & 
criminology, 

 Linguistics, Management, Media studies, 
 Medicine & health, Philosophy, Political 

studies, Psychology, Religious studies 
 
Boeken over dutch archeology zijn hier te vinden.  
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DEPOTWIJZER 
 
 
Jeroen Snellen heeft gevraagd deze om een link 
met jullie te delen. ‘Onderstaande link geeft een 
uitgebreid beeld van bewaren en beschermen van 
archeologisch materiaal.’  

https://www.depotwijzer.be 
 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Omgaan met Coronamaatregelen 
Afgelopen maanden hebben we hebben de 
persconferenties van de regering steeds gevolgd 
en als bestuur telkens overwogen wat dit voor 
onze vereniging betekent. Kunnen we de 
activiteiten weer starten? En hoeveel mensen 
mogen daar bij zijn? En wat hebben we hierbij 
nodig? 
We hebben dan ook regelmatig met de gemeente 
Eindhoven overlegd over de mogelijkheden voor 
heropening. De meeste ambtenaren werken nog 
thuis, waarschijnlijk zelf tot eind van dit jaar.  
 
Inmiddels is het Erfgoedhuis weer beperkt open en 
daar zijn we blij mee. We delen een passie voor 
archeologie en dan is het juist belangrijk dat we 
elkaar ontmoeten en kennis en ervaring 
uitwisselen. We blijven de ontwikkelingen volgen 
en houden jullie op de hoogte.  
 

Bestuurswisseling 
Ruud Hemelaar heeft helaas besloten het bestuur 
te verlaten omdat hij een ander beeld heeft van de 
inzet van de vereniging voor de regio. We vinden 
het jammer en gaan zijn inzet voor en 
betrokkenheid bij het bestuur en de vereniging 
missen. Ruud heeft zich aangesloten bij afdeling 
24.  
 
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor 
AVKP. Wie interesse heeft of eens wil weten wat 
een bestuursfunctie inhoudt, kan contact met mij 
opnemen awnafdeling23@gmail.com.  
 
Ellen van der Steen  
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