Noord-Brabants Archeologisch Genootschap

Aan de (amateur)archeologen van
Noord-Brabant en andere geïnteresseerden

UITNODIGING

‘s-Hertogenbosch, oktober 2022.

Geachte heer, geachte mevrouw,
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Najaarsstudiedag op
zondag 20 november 2022. Het thema van de studiedag is:

Diepgravend wetenschappelijk nieuws
Recente archeologische promotieonderzoeken

Tijdens de Covid-pandemie draaide de wereld door. Tijdens deze beroerde periode zijn voor de NoordBrabantse archeologie belangrijke promotieonderzoeken succesvol verdedigd. Vijf kersverse doctoren
hebben nu tijd gevonden om hun kennis met ons live te delen. Alle vijf de voordrachten brengen verrassend
nieuwe visies op het verleden van het Brabantse platteland en hoe het daar toen aan toeging.
Het Brabantse platteland: van onderen!
Locatie:

Café – Zaal ’t Vrijthof
Molenstraat 6
5688 AD Oirschot
Tel: 0499 – 571442

De kosten bedragen € 30 per persoon, contant 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 2022 aan ons retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen
vóór 13 november 2022 naar: nbgarcheologie@gmail.com
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij.
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem,
tekent met vriendelijke groet,
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG

Secretariaat adres: Indigolaan 766, 5044SK Tilburg
Emailadres: nbgarcheologie@gmail.com
De stichting is gevestigd te ’s-Hertogenbosch
Bank Rabobank NL29Rabo0108584534

Tel. 013-5359457
www.nbag.nl
KvK nummer: 58007539

Programma studiedag NBAG
Oirschot, zondag 20 november 2022

Diepgravend wetenschappelijk nieuws
Recente archeologische promotieonderzoeken

10.30 uur

Opening studiedag in Oirschot
Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG

10.45 uur

Over Heide en Akkers
Een opmerkelijke transformatie van het platteland in de Meierij van Den Bosch in de late
middeleeuwen, ca. 1200-1550
Johan Verspay

11.45 uur

Stad en platteland op het zand
Een archeologische biografie van landschappen en samenlevingen in de Kempen,
1100-1650
Nico Arts

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Van onder belicht: de rol van rurale gemeenschappen in de
Karolingische economie
Wim Kemme

14.30 uur

Verleden als leidraad
IJzertijdbewoning en landschapsinrichting in noord-oostelijk Noord-Brabant in Verleden
en Heden
Richard Jansen

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Voorouders in de maak
Dood en begraven in de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd
Arjan Louwen

16.45 uur

Sluiting
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