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Aan de (amateur)archeologen van 
Noord-Brabant en andere geïnteresseerden 
 
UITNODIGING 
 
        ‘s-Hertogenbosch, oktober 2016. 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische najaarsstudiedag op  
zondag 20 november 2016.  
Het thema van de studiedag is: 

Steentijd 
Nieuwe vondsten nieuwe inzichten 

 
Op deze studiedag komen verschillende onderzoeken aan bod die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd 
en waarbij vondsten zijn gedaan die tot nieuwe inzichten over de steentijd hebben geleid. In de 
eerste lezing zal worden ingegaan op de archeologische onderzoeken in Meerhoven en Habraken 
waar verassende resultaten betreffende de midden en nieuwe steentijd worden toegelicht. 
Vervolgens zal er een voordracht worden gegeven over de recente uitwerking van de oude 
verzamelingen van Jac. Verhagen en Bert Moelands. De derde lezing breekt volledig met de mening 
van vroeger dat jagers/verzamelaars maar een moeizaam bestaan leidden. Integendeel: ze hadden 
zo’n goed leventje dat ze meer dan 2.000 jaar nodig hadden om dat bestaan in te ruilen voor veeteelt 
en landbouw. Na de lunch twee lezingen over het paleolithicum, één over de midden-paleolithische 
artefacten van vuursteen en kwartsiet die bij Esbeek gevonden zijn gevolgd door een verhaal over de 
paleolithische vindplaats onder de parkeergarage Vonk en Vlam in Den Bosch. Als afsluiter een 
lezing over archeologisch en paleontologisch onderzoek gedaan bij de Groote Wielen in Den Bosch.  
Al met al denken wij dat we een gevarieerd en boeiend programma voor u hebben samengesteld en 
hopen dat u komt. 
 
Locatie:   
Café – Zaal ’t Vrijthof 
Molenstraat 6 
5688 AD Oirschot 
Tel: 0499 – 571442 
 
De kosten bedragen € 25 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch 
(soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand 
aanmeldingsformulier uiterlijk  13 november 2016 aan ons retourneert. U kunt ook uw aanmelding 
e-mailen vóór die datum naar: nbgarcheologie@Gmail.com  
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij. De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is de Markt 
van Oirschot. 
 
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem, 
tekent met vriendelijke groet, 
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG 
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    Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 

Programma studiedag NBAG 
 
 

Steentijd 
Nieuwe vondsten nieuwe inzichten 

Oirschot, zondag 20 november 2016 
 

 
 
10.00 uur Ontvangst  
 
10.30 uur Opening en Inleiding 
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG 
 
10.40 uur 
Jagers en verzamelaars en de eerste steentijd-boeren van Eindhoven-Meerhoven en 
omgeving 
Drs. Nico Arts (Erfgoedhuis gemeente Eindhoven)  
 
11.25 uur 
Helse Hartstochten revisited 
De zoektochten van Jac. Verhagen en Bert Moelands 
Pieter Dijkstra (vrijwillig medewerker bij het Archeologisch Centrum van de gemeente Breda) en 
Hans de Kievith (informatiespecialist Erfgoed bij de gemeente Breda) 
 
12.10 uur 
Het mesolithicum: leven in een aards paradijs 
Anton van der Lee 
 
12.55 uur 
Lunch 
 
14.00 
Midden-Paleolithicum bij Esbeek (N.Br.) 
Een bijzonder grote en rijke vondstspreiding van midden-paleolithische artefacten van vuursteen en kwartsiet 
Dr. Eelco Rensink (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort) en Piet van Gisbergen 
 
14.45 uur 
De middenpaleolithische vindplaats ’s Hertogenbosch – Vonk en Vlam 
Dr. Alexander Verpoorte (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden) 

 
15.30 uur 
De Groote Wielen, archeologie en paleontologie met wetenschappelijke precisie. 
Dick Mol (research associate, Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam) 
 
16.15 uur Sluiting  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

 
 Archeologische studiedag Oirschot 20 november 2016 

 
 
 
 Naam  .................................................................................. 
  
 
 Adres  .................................................................................. 
 
 
 Woonplaats .................................................................................. 
 
  

wenst deel te nemen aan de archeologische studiedag op  
zondag 20 november 2016  

 
□ Ik kom alleen/wij komen met ____ personen en betaal/betalen ter plaatse 

        
 Deelnemersprijs € 25,00  per persoon        
 
  
 Enquête informatie: graag invullen en aankruisen wat eventueel van toepassing is  
 
 □  E-mailadres: ……………………………………………………………………. 
 
 □ Heeft geen belangstelling meer en wenst geen uitnodiging te ontvangen 
 

Graag ontvangen wij uw e-mailadres om de uitnodigingen alleen per e-mail te sturen, dit om 
de verzendkosten te verlagen. Mocht u geen belangstelling meer hebben voor toezending 
dan vernemen wij dat graag. U kunt deze informatie invullen op dit aanmeldingsformulier. 

 
 
 
 
Wij verzoeken u uw aanmeldingsformulier uiterlijk 13 november 2016 terug te sturen aan  
het NBAG, t.a.v. Jan Broertjes, Donjon 14, 5664 PD Geldrop of te e-mailen naar 
nbgarcheologie@Gmail.com 
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