Verslag van de 65e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in het
Erfgoedhuis van de gemeente Eindhoven
Volgens telling zijn 71 leden aanwezig.
m.k.a: Henk Hegeman (lid HB), Saïd Mooijman, Narda Schild, Jan Verhagen, Herman Lubberding en
Maaike Diekema.
Opening dagprogramma
Tonnie van de Rijdt, voorzitter van de AWN, heet iedereen welkom. De voorzitter geeft het woord aan
mevrouw Mary-Ann Schreurs, wethouder van innovatie, design, duurzaamheid en cultuur van
Eindhoven.
Welkomstwoord door de wethouder mevrouw Mary-Ann Schreurs
Eindhoven is heel trots op het Erfgoedhuis omdat op deze plek van alles bij elkaar komt. De enige
rede dat op deze plek goede dingen bij elkaar komen, zijn de mensen. Daarbij gaat het niet alleen om
de mensen die bij de gemeente Eindhoven in dienst zijn maar het gaat vooral om de mensen die “om
niet” hun steentje bijdragen. Hier zijn gevestigd het erfgoedteam van Eindhoven en Helmond,
Eindhoven in Beeld en AVKP (AWN afd. 23). In oktober 2015 is de ArcheoHotspot geopend.
Vrijwilligers doen dit allemaal omdat het ongelooflijk veel waarde toevoegt aan de stad Eindhoven en
we met zijn allen het verhaal kunnen vertellen. Het is heel fijn om te zien dat de waardering daarvoor
in het hele land toeneemt. De gemeente Eindhoven is er trots op dat alle vrijwilligers altijd een
onderdeel geweest zijn van onze opgravingen zelf. De nieuwste uitdaging die we hebben, is hoe we
de Omgevingswet gaan gebruiken. Het is interessant als we daar ook in het land op zouden kunnen
samenwerken. In ieder geval weten we dat Eindhoven veel dingen niet zonder vrijwilligers kan doen.
De vrijwilligers van de AWN afdeling Kempen en Peelland zijn voor ons niet het toefje op de taart
maar de taart zelf.
Presentatie Nico Arts, stadsarcheoloog Eindhoven.
Vanwege een technisch probleem met de computerapparatuur zal Nico niet vooraf aan de
ochtendvergadering maar vooraf aan het middagprogramma de presentatie “Archeologie van Zuidoost
Brabant” verzorgen.
e

65 algemene ledenvergadering
1. Opening
Tonnie van de Rijdt, voorzitter van de AWN, opent om 10.30 uur de vergadering.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda
Er zijn geen nieuwe agendapunten ingediend.
- Fré Spijk heeft de rapporten van RAAP meegebracht en de afdelingen worden uitgenodigd deze aan
het eind van de vergadering bij hem op te halen achteraan in de gang.
- Paul Flos heeft nog wat extra jaaroverzichten om naar externe contacten te sturen en te gebruiken
als PR materiaal in de stands bij evenementen. Er liggen ook extra wervingsfolders en buttons klaar
om mee te nemen.
- Dit jaar bestaat de AWN 65 jaar. We hebben gekeken naar iets specifieks om uit te delen. De vraag
is om ideeën aan te dragen om de 65 jaar in een bijzonder daglicht te zetten. Randvoorwaarde is wel
dat het niet te duur mag zijn.
- De voorzitter vraagt de aanwezigen een moment stilte in acht te nemen voor de overleden leden van
afgelopen jaar. Het landelijk bestuur heeft het overlijden doorgekregen van de heer Henk van
Herwijnen, de heer Dirk van der Kaaij en de heer Christ van Terheijden.
e

3. Verslag van de 64 algemene ledenvergadering AWN op zaterdag 11 april 2015 te
Rhenen
Tekstueel:
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
N.a.v.
Pag. 10 punt f; Bram van de Band (afd. 7) vraagt waarom er specifiek in het verslag staat dat de
ledenwerving heel breed wordt gericht naar jongeren. Een tijd geleden is er een onderzoek gehouden
waaruit bleek dat vooral oudere mensen geïnteresseerd waren. De doelgroep moet vooral gericht
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worden op mensen van veertig jaar en ouder. En daarom de vraag dit wat meer te nuanceren en niet
alleen de jongeren te noemen.
Tonnie antwoordt dat we ook zeker niet alleen jongeren werven maar juist ook in de groep van 40
plus.
4. Jaarverslag landelijk bestuur en bestuurlijke werkgroepen
N.a.v. pag. 15 ondersteuning belangenbehartiging;
Joop Bosch (afd. 1) heeft gisteren een informatiedag bijgewoond over de Erfgoedwet en de
Omgevingswet bij het RCE in Amersfoort. Hij was aangenaam verrast om te horen en te zien hoeveel
waardering daar is voor de AWN en wil dit aan de vergadering laten weten. De Erfgoedwet gaat per 1
juli in. Er komt een overgangswet naar de Omgevingswet die in 2018-2019 gaat spelen. Het belang
van de Erfgoedwet is dat daar het erfgoed in wordt geduid. De Omgevingswet gaat invullen wat men
er mee moet doen. In die fase kan de AWN met belangenbehartiging een grote rol spelen. We staan
op de kaart en moeten die lijn vasthouden.
Tonnie meldt dat op 20 juni een speciale middag over de Erfgoedwet wordt georganiseerd door de
RCE samen met de AWN over de betekenis van die wet voor vrijwilligers. Daarvoor worden ook
gemeenten en bedrijven bij uitgenodigd.
Met dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd wordt het verslag vastgesteld.
5. Beleidsplan 2016 en voorbereiding beleidsplan 2017 – 2021
Het bestuur is bezig met het beleidsplan op langere termijn en daarvoor doet het bestuur een ronde
langs alle afdelingen. Een aantal afdelingen is bezocht. Bij de andere afdelingen staat een afspraak
gepland. De voorzitter geeft in korte hoofdlijnen met een power point presentatie weer wat uit de 18
rondes, die gedaan zijn, gekomen is.
Waar ligt onze eigen kracht?
Archeologische onderzoeken:
 veldwerkonderzoeken / inventarisaties
 werkavonden / schervenavonden
 snel beschikbaar zijn (van ervaren mensen) voor noodonderzoek / extra capaciteit
Veel (jarenlang opgebouwde) kennis
 die kennis delen met beroepsarcheologen
 en met publiek, educatie en publieksbereik pijler AWN
Belangenbehartiging
 draagvlak
 hoeder en waakhond
De onderlinge band
 leren van elkaar
 elkaar inspireren
 kameraadschap en gezelligheid
Waar willen we naar toe?
Bestaande activiteiten voortzetten:
 met meer kennis
 publiek kan ons beter vinden
Onze missie
 wij moeten het verhaal vertellen
 belangrijk dat we kunnen blijven graven
 kansen benutten, meer eigen onderzoek op vrijgegeven terreinen
 extra aandacht voor onderzoek onder water
 goede contacten blijven leggen en onderhouden met overheden
 binding met andere erfgoedorganisaties
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overal lokale archeologievrijwilligers

Wat moet de landelijke organisatie daarvoor bieden?
Afdelingen zijn zelfstandige archeologieclubjes
Aansluiting bij een landelijke vereniging moet een aantal extra’s bieden
Belangenorganisatie voor vrijwilligers
Informeren:
 landelijke ontwikkeling / wetgeving
Versterken deskundigheid eigen leden en publiek
 bundelen kennis, elkaars ervaringen benutten
 afdelingen meer bij elkaar op bezoek gaan
 landelijke studiedagen
 toegang tot wetenschappelijke rapporten
Deskundigheid voor veldwerk
 basiscursus per provincie organiseren
 ‘standaard protocollen’ voor vondstverwerking en veldwerk, actualiseer AWN handleiding
1997
 VCA regelen
 kostbare apparatuur landelijk aanschaffen
Hulp bij educatie
 beter bekend maken wat er is / uitwisseling tussen afdelingen
 ‘winkeltje’ waar je materialen en hulpmiddelen kunt bestellen
Website
 als bron van informatie
 ondersteuning voor afdelingssites
 gemakkelijk kunnen aanhaken bij sociale media
Steun bij belangenbehartiging
 verduidelijken onze positie en mogelijkheden / juridisch advies
Landelijke contacten
 ALV / afgevaardigdendag
Financieel
 retributie zeker niet omlaag, graag hoger (zeker voor de kleine afdelingen)
 steun vanuit het Archeologiefonds
Steun bij verjonging
Reacties vanuit de vergadering
Cor Westra (afd. 11) n.a.v. onderling contact: In Zuid-Holland voeren we altijd driemaal per jaar regio
overleg met het erfgoedhuis wat een goed contact en binding oplevert. Het is zeer aan te beleven.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de komende maanden, als alle afdelingen bezocht zijn, het
e
plan verder wordt uitgewerkt en dat het 1 concept op de afgevaardigdendag besproken zal worden.
Jeroen ter Brugge (afd. 8) Wat ik mis in dit verslag is het fenomeen van de publicaties en het
publicatie beleid Westerheem. Dat geldt ook voor het volgende agendapunt, het beleidsplan voor
2016. .Westerheem is niet alleen een bindende factor maar ook een stimulans voor de leden. Het
blad biedt een mogelijkheid om veel kennis, die relevant is voor het wetenschappelijk publiek, die we
bedienen, aan te reiken. Het hoeft geen hoofdspeerpunt te zijn maar het moet wel in het beleid
terugkeren.
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Beleidsplan 2016
Het plan is toegestuurd naar alle leden die zich aangemeld hebben voor de ALV.
Het is een actualisatie van het nog lopende beleidsplan. De missie en kerndoelen hebben we voor dit
jaar gehouden zoals ze zijn, er is gekeken wat we willen aanvullen.
AWN 65 jaar
De eerste markering is het gebak en een wat feestelijke afsluitende borrel. Verder zoeken we ook naar
mogelijkheden of we publiekelijk iets kunnen doen. Gevraagd wordt goede ideeën te zenden naar
Paul Flos.
Bijdrage en kennis archeologie
Doelstelling is minstens eenmaal per twee jaar in iedere regio de basiscursus aan te bieden.
Veldwerkeducatie Nederland
Daar wordt aan gewerkt om het gerealiseerd te krijgen.
Educatie buitenland (Henk Rebel)
Blijkbaar hebben we vorig jaar een heel goede indruk gemaakt in het buitenland want wij mogen bij
dezelfde archeologen in Duitsland dit jaar opnieuw meedoen. We hebben de mogelijkheid in
Fischbeck in Noord Duitsland met vier personen per week vijf weken lang mee te werken. Daarnaast
hebben we nog de mogelijkheid in de Eifel in Euschkirchen met vier personen te gaan werken. Henk
doet een oproep aan de afdelingen beter te communiceren met de leden hierover. Uit het verleden
blijkt dat de mogelijkheden lang niet altijd gemeld worden in de afdeling.
Deskundigheidsbevordering
De landelijke studiedagen met specifieke onderwerpen hebben een curriculum voor dit jaar. Claudia
van de Ploeg geeft een toelichting hierop.
Op 11 juni wordt er een bezoek gebracht aan het Binnenhof.
Op 2 juli staat Nijmegen op het programma met Romeins glas of anders Amsterdam met Romeins
glas.
Binnenkort wordt er nog een metaaldag georganiseerd in Amsterdam.
Er zijn op dit moment verschillende vormen die onder deskundigheidsbevordering vallen. Het bestuur
wil dit meer op elkaar afstemmen en kiest ervoor 1 portefeuille te hebben in het hoofdbestuur waar al
deze activiteiten onder vallen. De werkgroepen blijven zoals ze zijn. De portefeuille zal het komende
jaar worden beheerd door Ruud Raats, lid van het hoofdbestuur.
Versterking positie vrijwilligers
Als de Erfgoedwet ingaat, hebben we ruimere mogelijkheden om zelf onderzoek te gaan doen op
vrijgegeven gebieden. Dat vraagt zorgvuldigheid in de contacten met de gemeente want daar is wel
financiering en steun voor nodig. Als er over dit onderwerp vragen over zijn, raadpleeg dan het
bestuur. Ook de samenwerking met de detectoramateurs gaat een belangrijke rol spelen.
Overleg met opgravingsbedrijven en andere bedrijven
- Dat wordt normaliter eenmaal per jaar gehouden maar is wat blijven liggen omdat er heel veel tijd en
energie besteed is aan de certificeringen en regels. Er is in ieder geval voor gezorgd dat er ook in de
eisen voor certificering een paragraaf in komt dat bedrijven vrijwilligers in kunnen zetten en onder
welke voorwaarden. In september volgt weer een overleg.
- “De Kracht van vrijwilligers” de handreiking voor gemeentes, moeten ook duidelijker verder verspreid
en toegepast worden.
Kennis uitdragen als ambassadeur van de archeologie
- De erfgoededucatie jeugd. Dat wordt een zaak om wat meer kansen te benutten bij de afdelingen
ook in samenwerking met de NJBG.
- Activiteiten in het onderwijs en bij evenementen. Er worden landelijk al heel veel activiteiten
aangeboden en vooral in het noorden van het land veel op scholen. De AWN staat op veel
evenementen. Heel veel nieuwe leden levert het nog niet op maar het is wel belangrijk voor het
draagvlak in de archeologie en de bekendheid van de AWN.
- Wat betreft de publieksevenementen werken we al met een aantal organisaties samen.
Henk Rebel wil in deze graag het belang van de ArcheoHotspots onderstrepen. Hij denkt dat we
daarmee wensen, die er binnen de afdelingen leven, in één keer waar kunnen maken. Hij merkt in
gesprekken dat mensen huiverig zijn om na te denken over het opzetten van een ArcheoHotspot. Hij
heeft in Utrecht gemerkt dat het de manier is om archeologie bij het publiek te brengen. In Utrecht
heeft het team verschillende leerlingen uit het Vmbo, Havo en VWO bij de vrijwilligers zitten. Zij
dragen op hun school zoveel daarover uit waardoor Henk gevraagd is om lessen te komen geven. Het
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idee is als we dit beter zouden kunnen uitrollen vanuit de AWN dat we heel veel kunnen bereiken. De
AWN-ers moeten zelf het initiatief nemen want dan hebben ze al het recht om het naar hun hand te
zetten. Henk biedt aan, als afdelingen belangstelling hebben, hij er over wil komen praten.
- Astrid Doppert meldt dat er al een dag bij Wim Schennink heeft plaatsgevonden waarbij leden kennis
kunnen maken met het door de Werkgroep Jeugd en Erfgoededucatie ontwikkelde lesmateriaal. Er is
een vraag gekomen of het nog een keer georganiseerd kan worden en ook de vraag of de werkgroep
het specifiek voor mensen uit het onderwijs wil organiseren. Afdelingen zullen geïnformeerd worden
over de data.
Publiceren en PR
- Er wordt hard gewerkt om afdelingsbladen en blogs wat meer te koppelen.
- Het jaaroverzicht is een mooi visitekaartje voor de vereniging.
- Er wordt hard gewerkt aan de website. Het lukt niet allemaal even snel en even goed omdat we ook
daar met vrijwilligers werken.
- Facebook en twitter komt op gang.
Belangenbehartiging
De werkgroep gaat door met de reeds bestaande contacten met afdelingen. Op 3 september is er een
studiedag gepland.
Externe samenwerking
Voor het landelijk bestuur een belangrijke activiteit. Soms lastig omdat we zoveel contacten buiten
hebben om het goed te managen. We hebben er veel in geïnvesteerd en dat zal zijn vruchten
afwerpen.
Interne organisatie
We zijn druk bezig als bestuur alle afdelingen te bezoeken. We merken dat het gewaardeerd wordt.
Het bestuur vindt het ook nuttig en zinvol om deze ronde te doen.
Ledenwerving
Er wordt al veel geïnvesteerd. Er is voldoende materiaal. Het effect moet nog gaan blijken. Misschien
dat we via de ArcheoHotspots meer mensen kunnen bereiken. We mogen blij zijn als we in het huidige
bestel niet te zeer achteruit gaan qua ledenaantal. Je ziet veel organisaties die dramatische verliezen.
Gelukkig blijft dat bij ons binnen de perken.
Jeroen ter Brugge (afd. 8) vindt dat er te veel namen in de beleidsstukken staan en vraagt de stukken
te herstructureren voordat het naar de overheden gestuurd en op de website geplaatst wordt.
Deze opmerking wordt meegenomen.
Het stuk wordt vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft met verwijzing naar de in het jaarverslag opgenomen toelichting nog nadere
informatie. Zwarte cijfers over 2014 en 2015. Dat komt omdat we een legaat hebben ontvangen. Een
deel in 2014 en een deel in 2015. Daarnaast is er een aantal projectsubsidies en giften
binnengekomen. De cijfers zijn zwart maar de onderstroom is rood. Dat is een keuze die we maken.
We hebben licht geïnvesteerd in folders, de verzending daarvan, een aantal publicaties en er zijn een
aantal projecten in de deskundigheidsbevordering gerealiseerd. In 2015 is er voor het eerst ook geld
beschikbaar gesteld voor de graafkampen in het buitenland en er wordt geïnvesteerd in de Public
Relations.
Henk Rebel (afd. 12) Een vraag over de graafkampen. In de exploitatierekening staat een tekort voor
de graafkampen maar in de toelichting staat dat er een Noordeloos Bestemmingsfonds Kampen is, dat
er al vier jaar op staat maar waar nog nooit wat uitgehaald is.
De penningmeester legt uit dat het eigen vermogen is. In principe had hij het fonds deels aan kunnen
spreken voor graafactiviteiten maar heeft dat niet gedaan. Deze keuze is gemaakt om aan de
buitenwereld te laten zien dat er wel degelijk middelen beschikbaar zijn voor graafactiviteiten. Het geld
blijft beschikbaar voor de vereniging.
Joop Bosch (afd.1) Als er meer geld uitgegeven wordt voor graafkampen dan moet dat uit het fonds
komen. In het verleden, toen de vereniging vanuit de overheid nog subsidie ontving, kwam de
opmerking dat er fondsen op de balans stonden, die niet gebruikt werden. Principieel heeft Henk
Rebel gelijk.
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Hans Westermans (afd. 11, deelnemer buitenlandse graafkampen) Afgelopen jaar was het onduidelijk
of er een vergoeding voor de deelnemers aan de graafkampen was of dat het geheel ten eigen laste
kwam. Mijn vraag is duidelijkheid te geven bij inschrijving zodat iedereen waar hij/zij aan toe is.
Saskia Thijsse (afd. 21) Bij het doorlopen van het verslag zijn er een paar posten niet goed
opgenomen. Op blz. 28 bij algemene reserve saldo 1 januari staat Af. Dit klopt niet.
e
Blz. 29 1 kolom bij deskundigheidsbevordering is de optelsom geen 95.293 maar 56.466.
De penningmeester geeft aan dat er op blz. 29 bij Lasten staat accountantskosten. Dat moet
veranderen in kosten samenstellen jaarrekening.
Voordat het verslag naar de website gaat, worden bovenstaande punten gewijzigd.
Hans Wijffels (België) vraagt of de vereniging een kascommissie heeft.
Wij hebben een administratiekantoor die voor ons werkzaamheden verricht. Die garandeert dat de
gelden, die in de vereniging omgaan, verantwoord worden.
Miriam de Groot (afd. 16) We hebben al twee jaar een structureel tekort. N.a.v. twee jaar financiële
perikelen heb ik besloten mijn legaat aan de AWN na mijn overlijden te schrappen omdat ik het er niet
mee eens ben zoals de financiën op dit moment geregeld zijn.
De jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande correcties die zijn
aangegeven.
7. Begroting 2017
De penningmeester heeft op de laatst gehouden afgevaardigdendag een aantal opties medegedeeld
op basis waarvan hij de begroting sluitend zou kunnen maken. Het bestuur is druk bezig met het
beleidsplan 2017 – 2021 te formuleren. Harmen wil als penningmeester geen beslissingen nemen
vooruitlopend wat de vereniging wil in de komende jaren en wat eventueel in de volgende jaren weer
ongedaan moet worden gemaakt. Hij vraagt om ook in de begroting 2017, zoals hij er nu ligt, weer te
mogen budgetteren met € 20.000,00 en dit goed te keuren. Mocht er in de loop van 2016 duidelijkheid
komen waar de vereniging heen wil in de komende beleidsperiode 2017 – 2021 kunnen we eventueel
volgend jaar de begroting 2017 daarop aan laten sluiten als er beslissingen worden genomen.
De vergadering gaat akkoord en de begroting is aangenomen.
8. Jaarverslag en financieel verslag Pieter van der Voordefonds (ter informatie)
Dit agendapunt is ter informatie maar het bestuur van het Pieter van de Voordefonds wil wel graag
verantwoording afleggen.
Saskia Thijsse (afd. 21) Onder aan blz. 33 staat saldo december 2014 dat moet 2015 zijn.
De penningmeester zegt toe dit punt aan te passen.
9. Verkiezing bestuursleden
Er treden 3 bestuursleden af.
- Fred van den Beemt, landelijk secretaris, is statutair aftredend en niet meer verkiesbaar. Het bestuur
heeft nog geen opvolger kunnen vinden. Totdat de opvolging is verwezenlijkt, zal het bestuur een
tijdelijke invulling regelen.
- Ook Kees Daleboudt treedt statutair af. Het bestuur stelt voor om de functie van Kees,
deskundigheidsbevordering, te laten combineren met de functie veldwerkeducatie van Ruud Raats.
- Akke de Vries, eindredacteur Westerheem, heeft aangegeven dat door haar drukke werkzaamheden
zij aftreedt als bestuurslid. Het bestuur stelt voor in deze functie William ten Brink te benoemen.
- Jan Venema en Paul van Wijk zijn aftredend als bestuurslid in de functie van LWAOW en
belangenbehartiging. Beiden hebben zich voor een volgende periode beschikbaar gesteld.
De vergadering gaat akkoord met ondersteuning van applaus voor twee benoemingen en twee
herbenoemingen.
- Ineke van de Scheur, notulist, heeft aangegeven dat zij haar pen wil gaan neerleggen. Het bestuur
heeft per 10 mei een opvolgster gevonden, die helaas vanwege andere verplichtingen, niet aanwezig
kan zijn om kennis te maken.
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Tonnie feliciteert het nieuwe bestuurslid William ten Brink en staat even stil bij het afscheid van Fred,
Kees, Akke en Ineke. Zij bedankt hen met lovende woorden voor de bijzondere wijze waarop zij hun
functie binnen het bestuur hebben vervuld.
e

10. De 66 AWN algemene ledenvergadering op zaterdag 8 april 2017
Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt niet behandeld. Tonnie zal alle afdelingen aanschrijven met
de vraag welke afdelingen belangstelling hebben om samen met het bestuur de ALV op zaterdag 8
april 2017 voor te bereiden.
11. Rondvraag
Hilde van Wensveen (afd. 8):
Het bestuur stuurt ieder jaar een template naar de afdelingen om in te vullen voor het jaarverslag. Is
het mogelijk om daar een extra rubriek overige activiteiten aan toe te voegen? Gezien onze afdeling
ieder jaar extra activiteiten doet, die in geen enkele rubriek passen.
Tonnie zegt toe een extra rubriek te maken.
Saskia Thijsse (afd. 21):
Op blz. 37 staat ruilabonnementen 53 stuks. Onderaan staat ruil binnenland en ruil buitenland samen
staan daar 29 abonnementen.
Deze gegevens krijgen we door van het administratiekantoor. We zullen het controleren en navragen
bij het administratiekantoor.
Gerti de Koeijer (afd. 2):
In 2015 is de AWN het goede doel geweest van een schrijfwedstrijd. Het resultaat is een bundel met
verhalen over de middeleeuwen. Van ieder verkochte bundel gaat € 1,00 naar de AWN. Ook in 2016
is er weer een schrijfwedstrijd over de middeleeuwen en wederom is de AWN weer het goede doel.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 12.15 uur de vergadering en wenst iedereen prettige voortzetting van de dag.
De leden worden uitgenodigd rond 16.00 uur de dag af te sluiten met een feestelijke borrel.
Het middagprogramma bestaat uit:
a. Rondleiding door het Erfgoedhuis, toelichting op de ArcheoHotspot in Eindhoven en ervaringen
elders en drie presentaties door leden van afd. 23: archeologische gezichtsreconstructie, 3D film van
middeleeuws Eindhoven en grondradar.
b. Stadswandeling o.l.v. Nico Arts.
c. Bezoek aan het Préhistorisch dorp Eindhoven waar men kan meedoen aan “meten in de Romeinse
tijd”, een boomstam schaven en het smeden van een ijzeren pin.
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