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Activiteit:  AVL-regiodag:  

 WO II in de euregio Riemst-Limburg-Aken 

 Wanneer: 6 april 2019, 9.30 – 13.00 

Locatie: De Vondst, Heerlen 

 
 

 

Geachte leden,  

 

Op zaterdag 6 april organiseert de Archeologische Vereniging Limburg (sectie archeologie van 

het LGOG) in samenwerking met De Vondst een speciale archeologische regiodag te Heerlen. Dit 

ter ere van het herdenkingsjaar ‘Limburg 75 jaar bevrijd’.  

 

Tijdens deze regiodag worden u uit de Euregio (regio Riemst, Mook, Aken, Maastricht) 

overzichten dan wel bijzondere onderzoeksresultaten gepresenteerd over de Tweede 

Wereldoorlog. Hiertoe zal mede de speciale en extra dikke WO II-editie van Archeologie in 

Limburg (AiL) met diverse artikelen over de tweede wereldoorlog archeologie verschijnen en 

uitgereikt worden. Met dank aan gedeputeerde Hans Teunissen, die de handschoen voor de 

Limburgse archeologie heeft opgepakt, kunnen we deze editie (en enkele volgende nummers) 

analoog aanbieden. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Limburg aan de hand van 

bodemvondsten is natuurlijk ook interessant voor de historici onder ons.  

 

Deelname aan deze regiodag is voor iedereen gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk via 

avl@lgog.nl. Let wel, het aantal deelnemers is beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap. Wie 

eerst komt, eerst maalt! Geef daarbij aan met hoeveel personen u komt. Graag aanmelden vóór 1 

april.  

Voor de eersten die arriveren liggen er tevens nog een beperkt aantal archeologische 

onderzoeksrapporten (RAM) gereed om gratis mee te nemen.   

 

Het programma (zie volgende pagina) begint om 09.30 uur en eindigt om 13.00 met tussentijds 

koffie en vlaai. Hierna kunnen liefhebbers nog deelnemen aan een rondleiding door het gebouw 

van De Vondst. Bij uw aanmelding dit graag aangeven.  
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Programma Regiodag  

 

9u 30   Ontvangst 

 

10u 00  Welkomstwoord Madelon Demeijer (De Vondst) en Rob Paulussen (AVL) met  

uitreiking AiL aan gedeputeerde Teunissen 

10u 15  Gedeputeerde Teunissen 

10u 30  Lezing door Yannick Raczinsky-Henk  

“Alles is toch al bekend?” Waarom men, ook bij WOII-archeologie, niet teveel op 

geschreven bronnen moet vertrouwen. 

11u 00  Lezing door Ruurd Kok  

We are all comrades together. Het andere verhaal van Limburgse 

oorlogsmonumenten.  

 

11u 30  Pauze 

 

12u 00  Lezing door Dwayne Beckers  

Die Ausbautätigkeit stand in der Berichtszeit im Zeichen der Feindoffensive: 

Archeologisch onderzoek naar Duitse stellingsystemen in het grensgebied tussen 

Venlo en de Roer. 

12u 30  Lezing door Nick Warmerdam 

Wir waren Kriegsgefangene, ja. Aber wir mussten auf ganz besondere Weise 

büßen. Archeologisch onderzoek naar het Duitse mijnruimerskamp (1945-1946) te 

Blerick. 

 

13u 00  Afsluiting en rondleiding door de Vondst voor de liefhebber 
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Reserveer alvast:  

 

Limburgse Archeologie Dagen 2019 

 

Op zaterdag 15 juni 2019 wordt voor de elfde keer de Limburgse Archeologie Dag georganiseerd 

in het Limburgs Museum in Venlo. De afgelopen jaren heeft de dag zich bewezen als de 

ontmoetingsplaats voor archeologen, beleidsmakers en geïnteresseerden, waarbij inhoud, 

kennisoverdracht en de goede sfeer de belangrijkste kenmerken zijn. Een must dus voor iedereen 

die daarmee te maken heeft in zijn of haar werk of er belangstelling voor heeft.  

 

Zaterdag 15 juni is de hele dag gevuld met lezingen over archeologie. Er is de uitreiking van de 

prestigieuze Guillonpenning aan een persoon, instelling of bedrijf die zich heeft ingezet voor de 

Limburgse archeologie, de verkiezing van de topvondst 2019 en natuurlijk de archeologiequiz. De 

lezingen bestrijken het tijdstraject van de vroegste prehistorie tot en met de nieuwe tijd.  

Op die dag zal er ook een archeologische markt zijn in de foyer van het museum en verder is het 

museum voor de deelnemers vrij toegankelijk.  

 

De kosten voor de dag (koffie, lunch, lezingen en borrel) bedragen 15 euro voor leden van de 

Archeologische Vereniging Limburg (LGOG) en voor niet-leden 25 euro.  

 

Voor algemene informatie, inschrijving en actueel nieuws over de laatste ontwikkelingen van het 

programma kunt u terecht op de website van het Limburgs Museum: 
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/activiteit/limburgse-archeologiedag-2019/ 
 

 

Romeinenweek 4 – 12 mei 2019  

 

Van 4 tot en met 12 mei 2019 vindt de zesde editie van de Nationale Romeinenweek plaats. Een 

week die volledig in het teken staat van de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland. Het 

thema dit jaar is de vrouw. Ook in Limburg zijn er vele activiteiten.  

 

Save the dates en hou deze websites in de gaten: 

• https://lgog.nl/themas/archeologie 

• https://www.romeinen.nu/romeinenweek 

• https://www.devondst.nl 

• https://www.limburgsmuseum.nl/nl/ 

• https://www.viabelgica.nl/kalender/romeinenweek-thermenmuseum-t-m-12-mei/ 
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