Noord-Brabants Archeologisch Genootschap

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

UITNODIGING
Geachte heer, geachte mevrouw,

’s-Hertogenbosch, februari 2015.

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op
zondag 29 maart 2015 in kasteel Helmond.
Het thema van de studiedag is:

Noord-Brabantse kastelen
Nieuwe ontwikkelingen in de kasteel-archeologie en bouwhistorische onderzoek

Deze studiedag vindt plaats in een van de mooiste kastelen van Noord-Brabant. U krijgt op deze
dag nieuwe bouwhistorische informatie over Kasteel Helmond, die u ter plaatse kunt bekijken.
Helmond had nog een ouder kasteel, het ‘Oude Huys’. Over dit kasteel is een nieuw rapport
verschenen, dit rapport zal op de studiedag uitgebreid worden behandeld. De burcht Strijen bij
Oosterhout en de Hofstede van Drimmelen maken deel uit van een promotie onderzoek, wat aan u
voor het eerst wordt geopenbaard. Nieuw archeologisch onderzoek over de waterburcht Giessen zal
u toch weer verrassen en een bijdrage geven aan uw archeologische kennis.
De studiedag begint bij de vroege burchten in het hertogdom Brabant en het fenomeen kasteel
wordt nader toegelicht. Kortom het wordt een prachtige dag!
Locatie:

Kasteel Helmond
Kasteelplein 1
5701 PP Helmond
Tel. 0492-587716

De kosten bedragen € 25,00 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs zijn koffie/thee en de
lunch (soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand
aanmeldingsformulier uiterlijk 23 maart 2015 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 en informatie over de locatie en parkeren bij.
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem,
tekent met vriendelijke groet,
Peter van Nistelrooij, voorzitter van het NBAG
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Programma 68ste studiedag NBAG

Noord-Brabantse kastelen
Nieuwe ontwikkelingen in de kasteel-archeologie en bouwhistorische onderzoek

Helmond, zondag 29 maart 2015
10.00 uur Ontvangst
Kasteel Helmond
10.30 uur Opening en Inleiding
Peter van Nistelrooij (voorzitter Noord-Brabants Archeologisch Genootschap)
10.35 uur Lezing 1
Vroege burchten in het hertogdom Brabant
Drs. Bas Aarts
Voorzitter Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen
Gastonderzoeker Universiteit Leiden
11.20 uur Lezing 2
Bouwhistorisch onderzoek Kasteel Helmond
Ir. Rob Gruben
Bouwhistoricus en eigenaar van BAAC
12.05 uur Lezing 3
Het 'Oude Huys' van Helmond: machtig en prachtig.
Drs. Theo de Jong MA
Archeoloog Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond
13.00 uur Lunch
Aansluitend mogelijkheid om op eigengelegenheid het kasteel te bezichtigen
14.30 uur Lezing 4
Kantelen onder stof: de burcht Strijen en de Hofstede van Drimmelen afgestoft.
Oud kasteelonderzoek in een nieuw licht
drs. Hans Koopmanschap
Antea Group / Universiteit van Tilburg
15.30 uur Lezing 5
Ontdekking van een burcht aan de Burgstraat.
De door IDDS Archeologie teruggevonden waterburcht van Giessen.
Dr. Antoine Wilbers
Senior Prospector en Fysisch geograaf bij IDDS Archeologie
16.00 uur Afsluiting
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AANMELDINGSFORMULIER
Archeologische Voorjaarstudiedag Helmond 29 maart 2015

Naam

..................................................................................

Adres

..................................................................................

Woonplaats

..................................................................................

wenst deel te nemen aan de archeologische studiedag in Kasteel Helmond op
zondag 29 maart 2015

□ 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 23 maart 2015 terug te sturen aan
het NBAG, t.a.v. Jan Broertjes, Donjon 14, 5664 PD Geldrop of te e-mailen naar
nbgarcheologie@Gmail.com

Noord-Brabants Archeologisch Genootschap

Kasteel Helmond

Parkeren
Onder de Boscotondohal kun je prima parkeren in de overdekte parkeergarage.

Openbaar vervoer
Je neemt de trein of bus naar station Helmond. Vanaf daar volg je de voetgangersbordjes
naar het museum. Je bent ongeveer tien minuten onderweg

Noord-Brabants Archeologisch Genootschap

