
 

 
 

Nationale Archeologiedagen 
11-13 oktober 2019 

 
Voor de liefhebber van archeologie en iedereen die eens kennis wil maken met archeologie 
zijn er in de regio activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen van 11-13 oktober 2019. 
 

Activiteiten georganiseerd door de gemeente Tilburg 
 
Vrijdag 11 oktober, 19.00 – 21.30 uur 
Lezingenavond  
Archeologie en het Tilburgs Landschap 
Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg 
 
Zaterdag 12 oktober, 11.00 – 17.00 uur 
Buitendag 
Met verschillende archeologische wandelingen en kinderactiviteiten in het 
Landschapspark Pauwels en de Loonse- en Drunense duinen 
Vertrek vanuit Landgoed Bosch en Duin, Schoorstraat 50, Udenhout (Tilburg) 
 
Activiteit georganiseerd door de gezamenlijke heemkundekringen 

van Midden-Brabant en de AWN-afdeling Midden-Brabant 
 
  
Zondag 13 oktober, 13.00 – 17.00 uur  
ArcheoLoon 2019 
 
Het evenement ArcheoLoon 2019 is vooral bedoeld voor jong en oud die kennis willen 
maken met archeologie. Een overzicht van de activiteiten: 
● Voor de jeugd is een archeologe aanwezig die de jeugd vraagt haar te helpen bij het 

opgraven en het identificeren van gevonden voorwerpen. 
● Onder voorbehoud is het voor de jeugd ook mogelijk om zelf een Romeins 

portemonneetje te maken, dat mee naar huis mag worden genomen. 
● Lezing door dr. Mirjam Kars over amateurarcheologie. 
● Lezing door Paul Faes over de opgravingen op het M.A.St.-terrein (een grote Duitse 

munitieopslag tijdens de Tweede Wereldoorlog) tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel 
● Enkele liefhebbers uit Loon op Zand, Nieuwkuijk, Oisterwijk en Udenhout stellen een deel 

van hun archeologische collectie ten toon. 



● Twee metaaldetectoramateurs tonen hun vondsten uit de directe omgeving. 
● Bezoekers kunnen eigen archeologische vondsten meenemen en voorleggen aan 

deskundigen. De heer Van Vern (PAN-vondstenmeldingen) en de heer Anton van der Lee 
zijn aanwezig om vondsten te beoordelen.  

● De landelijke organisatie AWN is aanwezig met literatuur. 
 
ArcheoLoon 2019 wordt gehouden in “In den Uilenhoek”, Weteringstraat 17a in Loon op 
Zand. In de Weteringstraat is geen parkeergelegenheid. Er kan worden geparkeerd bij de 
winkels op het Oranjeplein of bij de Wetering aan de Ecliptica. 
 
 
 

 
 
 
Heroprichting regionale AWN-afdeling  
De afdeling Midden-Brabant van AWN – de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie – is 
al geruime tijd niet meer actief, helaas. De heemkundekringen die initiatief hebben genomen 
tot ArcheoLoon 2019 zijn van plan deze afdeling nieuw leven in te blazen. Geïnteresseerden 
zijn dus van harte welkom en worden verzocht zich tijdens ArcheoLoon 2019 aan te melden. 
Mailen kan ook: keesvankempen@brabantsheem.nl 
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