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Beste donateur, 

Voor iedereen nog de beste wensen voor 2015. 

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van een aantal interessante 

activiteiten. Er is de komende tijd genoeg te doen op archeologisch gebied. 

 

 

Vikingfestival / Vikimania 

Zaterdag 31 januari 2015 

10.30 - 17 u. | Vikingmarkt 

• Ambachten zoals leer- en juweelbewerking, weven, smeed- en houtsnijkunst. 

• Verkoop van artisanale producten. 

• Verhalenvertellers, muzikanten en demonstraties. 

• Proeven van populaire Scandinavische gerechten in openluchtbar museumplein. 

Waar: in de Tongerse binnenstad. 

 

10.30 - 17 u. | Vechtdemonstraties 

'Vikingen' in wapenrusting demonstreren vechttechnieken. 

Waar: De Motten 

 

19.30 - 21 u. | VIKIMANIA 

Beklijvend avondspektakel in regie van Stijn Coninx en i.s.m. Jan Kriekels. 

Waar: De Motten 

 

Zondag 1 februari 2015 

10.30 - 17 u. | Vikingmarkt 

• Ambachten zoals leer- en juweelbewerking, weven, smeed- en houtsnijkunst. 

• Verkoop van artisanale producten. 

• Verhalenvertellers, muzikanten en demonstraties. 

• Proeven van populaire Scandinavische gerechten in openluchtbar museumplein. 

Waar: in de Tongerse binnenstad. 

 

10.30 - 17 u. | Vechtdemonstraties 

'Vikingen' in wapenrusting demonstreren vechttechnieken. 

Waar: De Motten 

 



Meer informatie over dit alles op:  http://www.vikingfestival.be 

 

 

Archeo-wandeling in Swalmen op 31 januari 2015 

De archeologische Vereniging Limburg organiseert een archeologische wandeling 

doorheen het landschap ten oosten van Swalmen. Streekkenners Wiel Luys  

(AVL / Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal) en Leo Verhart (AVL / Stone Age) 

nemen ons mee langsheen de mooiste en interessantste pareltjes van Swalmen. 

 

Tijdens de wandeling zien we uiteraard de mooiste kantjes van Swalmen en de rivier 

Swalm te zien, maar krijgen we uiteraard ook geologische en archeologische informatie. 

We zien grafheuvels (uit het neolithicum en de bronstijd), delen van de Romeinse weg en 

brug, een landweer, Meerlebroek, Grietjes Gericht met rad van terechtstelling, 

knuppelbruggetjes, en nog veel meer.   

 

De wandeling bestaat uit twee lussen die beiden van af de parking van Herberg de Bos 

(Bosstraat 115, 6071 PX Swalmen) vertrekken. De eerste lus is ongeveer 7,5 km, de 

tweede lus ongeveer 4 km. Uiteraard kan beslist worden om de wandeling na de eerste 

lus te stoppen. Na de wandeling is er mogelijkheid om –voor eigen rekening- nog wat te 

gaan drinken.  Aan de deelname aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk via avl@lgog.nl.   

Regenkledij en stevig schoeisel worden aanbevolen.  

 

 

Steentijddag 2015  

Zaterdag 7 februari 2015. 25ste Steentijddag. 

Locatie: Lipsiusgebouw Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1, Leiden 

Tijd: 10.30 - 17.30 uur 

 

Voorlopig Programma voor de 25e Steentijddag 

10.30-11.00 Ontvangst, inschrijving, koffie en thee 

 

11:00-11.30 Patrick Bringmans, Jean-Pierre de Warrimont en Eric Meijs: Op zoek naar de 

Neanderthaler in de Limburgse löss: 35 jaar Pleistocene Archeologie in historisch 

perspectief 

 

11.30-12.00 Yannick Raczinsky-Henk, Rob Paulussen, Roy Machiels en B. 

Weekers-Hendrikx: Amstenrade-Allée: Hoeveel spelden zitten er in een hooiberg? Met 

rupsbanden op zoek naar het Midden-Paleolithicum van Zuid-Limburg 

 

12:00-12:30 Marcel Niekus: Een middenpaleolithische vindplaats op het Drentse-Friese 

keileemplateau: resultaten van een proefputtenonderzoek 

 

12.30-14:00 LUNCH 

Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen 

 

14:00-14:10 Steentijdberichten 

Luc Amkreutz: (Naar) een nieuw steentijddag-boek (5 min) 

Leo Verhart: Neujahrsgruss aus Mexico (5 min) 

 

14:10-14:35 Dion Stoop: Uit de oude doos: Heythuysen-de Fransman Ia 

 

14:35-15:00 Marc de Bie, Bart Vanmontfort en Marijn van Gils: Terugblik op een kwart 

eeuw steentijdonderzoek in Vlaanderen 
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15.00-15.30 THEEPAUZE 

15:30-16:00 Nico Arts: De archeologie van jagers en verzamelaars in Nederland: de 

pioniers, 25 steentijddagen en de toekomst. 

 

16:00-16:30 Leendert P. Louwe Kooijmans: Woelige jaren: Meso- en Neolithicum 1990-

2005 

 

16.30-17.30 BORREL 

Borrel in het Rijksmuseum van Oudheden. Tijdens de borrel is er gelegenheid de 

tentoonstelling IJstijd te bezoeken 

 

Kijk op www.rmo.nl/steentijddag voor uitgebreide informatie over het programma  

 

 

Convocaat cursus tekenen van (vuur)stenen artefacten 

De AVL organiseert in samenwerking met het Huis voor de Kunsten en Ex-Situ Silex op 

de donderdagen 5 en 12 maart 2015 in de avonduren een cursus gericht op het 

tekenen van (vuur)stenen artefacten. Het tekenen van artefacten is een specifieke 

vaardigheid die ondanks moderne technieken zoals digitale fotografie en laserscan, nog 

altijd van grote waarde is voor studie en publicaties. Het leert je tevens heel goed naar 

de bewerkingstechnieken en de gebruikte steensoorten kijken. Het is uiteindelijk de 

bedoeling dat de tekening informatie geeft over de eigenschappen van het afgebeelde 

artefact en over de manier waarop het bewerkt is. 

Het tekenen van stenen artefacten gebeurt volgens bepaalde conventies. Tijdens deze 

cursus krijgt u een inleiding hierop en leert u in de praktijk hoe u artefacten kunt 

tekenen. De cursus wordt gegeven door archeoloog en specialist prehistorische vuursteen 

drs. Yannick Raczynski-Henk in het Huis voor de Kunsten te Roermond. 

De cursuskosten bedragen € 19,00 voor AVL/LGOG-leden alsmede AVKP-leden en 

€ 24,00 voor niet-leden voor beide avonden inclusief koffie/thee, exclusief de hiertoe 

benodigde materialen. Het is tevens wenselijk dat u één of meerdere (vuur)stenen 

artefacten van enige omvang (10 à 15 cm, redelijk eenvoudige stukken) meeneemt om 

deze onder begeleiding te gaan tekenen. Indien u niet over (vuur)stenen artefacten 

beschikt, zal de cursusleiding hiervoor zorgen. 

 

Aan deze cursus kunnen maximaal twintig personen deelnemen. U kunt zich voor deze 

cursus aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam, adres en eventueel 

lidnummer naar avl@lgog.nl onder vermelding van ‘cursus tekenen’. Zodra wij uw 

aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging. 

U bent ingeschreven zodra het cursusbedrag van € 19,00 (AVL/LGOG/AVKP-leden) of € 

24,00 (niet-leden) is overgeschreven op bankrekening NL25 INGB 0003 4809 00 t.n.v. 

Archeologische Vereniging Limburg te Geulle en met vermelding van “cursus tekenen / 

uw naam”. 

 

Bij een te beperkt aantal deelnemers zal de cursus worden afgelast. U ontvangt uiterlijk 

medio februari bericht over het al dan niet definitief doorgaan van de cursus en 

teruggave van het reeds betaalde cursusgeld indien deze niet doorgaat. 

 

 

 

 

 

Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen 
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