
Vooraankondiging 

Nationale archeologiedagen 2019 Midden-Brabant 
11-13 oktober 2019 
 
 
De gezamenlijke heemkundekringen van Midden-Brabant hebben in hun vergadering van 13 
november 2018 initiatief genomen tot een renaissance van de AWN-afdeling Midden-
Brabant. Het initiatief krijgt resultaat. We gaan in het kader van de Nationale 
Archeologiedagen 2019 een regionale archeologie-dag organiseren op zondag 13 oktober in 
Loon op Zand. Dit sluit aan op de Nationale Archeologiedagen die de gemeente Tilburg 
organiseert op 11 en 12 oktober.  
 
Het voorlopig programma is als volgt: 
 
Vrijdagavond 11 oktober 2019 
De gemeente Tilburg organiseert een thema-avond met lezingen over het thema 
“Archeologie en het Tilburgse landschap” in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg, 
Spoorlaan 434. 
 
Zaterdag 12 oktober 2019 
De gemeente Tilburg organiseert een buitendag met archeologische wandelingen in de 
Loonse- en Drunense duinen en het Landschapspark Pauwels. 
 
Zondag 13 oktober 2019 
Namens de gezamenlijke heemkundekringen van Midden-Brabant organiseren 
ondergetekenden een archeologische inloopmiddag. Deze is bedoeld voor een brede 
doelgroep, jong en oud, mensen met interesse in archeologie, mensen die eens kennis 
willen maken met archeologie. 
 
De archeologische inloopmiddag wordt georganiseerd in “In den Uilenhoek”, Weteringstraat 
17A in Loon op Zand. 
Openingstijden: van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang gratis. 
 
Overzicht van de activiteiten: 

• Archeologische activiteit voor de jeugd, onder andere beschrijven van archeologische 
vondsten. 

• Voor de jeugd het zelf maken van een Romeins portemonneetje om ook mee naar huis te 
nemen. 

• Een workshop metaaldetectie. 

• Vitrines met archeologische collecties van heemkundekringen en persoonlijke collecties 
van leden van heemkundekringen. 

• Een lezing over amateurarcheologie. 

• Een lezing over archeologische vondsten op het terrein van de M.A.St. in de Loonse- en 
Drunense duinen te Kaatsheuvel. 

• Bezoekers kunnen voorwerpen meebrengen en voorleggen aan deskundigen. 

• Informatie over de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie AWN 

• Informatie van heemkundekringen. 
 
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 
 
Namens de heemkundekringen Midden-Brabant, 
André van Rijswoud, voorzitter heemkundekring Loon op ’t Sandt Loon op Zand 



Anton van Dorp, wnd. voorzitter heemkundekring De Kleine Meijerij Oisterwijk e.o. 
Anton van der Lee, heemkundekring Onsenoort, Nieuwkuijk e.o 
Wim van Klaveren, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie AWN 
Lauran en Marja Toorians 
Hein Verschure, locatie “In de Uilenhoek” Loon op Zand 
Kees van Kempen, bestuur Brabants Heem, regio 4 Midden-Brabant 
 
 
 


