
- vy

\1

rijdagavond 11 er 2019

12oktober2019

Zo 13oktober2019

www. archeologiedagen. nl

nationale

c = dagen



Archeologie anno 2019 gaat verder dan vondsten ofvindplaatsen. Archeologen van

nu kijken naar het vroegere landschap en de relatie met de bewoners. Tijdens de

Nationale Archeologiedagen 2019 onderzoeken we hoe het landschap van Tilburg

is ontstaan en wat de invloed van de bewoners was op de ontwikkeling ervan.

PROGR I vrijdag 11 oktober 19. 00 - 21. 30 uur - Natuurmuseum Brabant
Lezingenavond Archeologie en het Tilburgse tandschap

18.45 uur Zaal open
19. 00 uur Inleiding Landschapsarcheologie: doel en werkwijze
19. 30 uur Een kijkje in de ondergrond van Tilburg door landschapsarcheoloog Eckhart Heunks.
20.00 uur Pauze

20. 15 uur Een archeobotanische blik op landschap en bewoning rond Tilburg vanaf de eerste
boeren door dr. Henk van Haaster (Senior Specialist Archeobotanie BIAX). Dr. van
Haaster is gespecialiseerd in paleoecologie, fysische geografie en ecologische prehistorie.

20.40 uur Het prehistorische landschap tot leven gebracht, een lezing van researcher Annelies
Storme van de Universiteit Gent.

21. 15 uur Nazit

PROG i1B I  zaterdag 12 oktober-11. 00 tot 17. 00 uur

Buitendag: verschillende wandelingen en kinderactiviteiten
Vertrekpunt Landgoed Bosch en Duin, Schoorstraat 50, Udenhout

11. 15-16. 00 uur
11. 15-12. 30 uur

en

14. 15-15.30 uur

11.15-15.00 uur
13.00-17.00 uur

Doorlopende activiteiten voor kinderen

Inleiding en wandeling door stuifzand Loonse en Drunense Duinen door
historicus Lauran Toorians

Theaterwandeling Landschapspark Pauwels (doorlopend in groepen)
Lokaal archeoloog Anton van der Lee, kenner bij uitstek van vuursteen-
vondsten in Landschapspark Pauwels en Loonse en Drunense Duinen kan
je alles vertellen over de Steentijd

PROG ffll^P zondag 13 oktober-11. 00 tot 17. 00 uur
In den Uilenhoek, Weteringstraat 17A, Loon op Zand

Archeologisch evenement ArcheoLoon 2019, met een expositie en verschillende activiteiten
Georganiseerd door de gezamenlijke heemkundige kringen van Midden-Brabant en de
AWN-afdeling Midden-Brabant

Alle activiteiten zijn gratis


