
 

 

Op 17 december gaat het tijdschrift Archeologie in 
Limburg nummer 120 op de post, zodat het blad 
nog voor de feestdagen op de mat ligt! 

Er komt tijdens deze dagen een moment dat je alle 
glühwein die je kunt drinken wel hebt gedronken, 
dat er echt geen kerstkransje meer bij kan en dat 
die CD met James Last's Goldene 
Weihnachtsklassiker lang genoeg op repeat heeft 
gestaan. 

Op dat moment ligt Archeologie in Limburg voor 
jullie klaar, met een breed spectrum aan 
archeologische onderwerpen! 
 

 

 

 

 

 

 

Sectie Archeologie Vriend van Via Belgica 
Als provinciale archeologische vereniging ondersteunen we graag 
regionale initiatieven. De Via Belgica staat symbool voor verbinding en 
vooruitgang. Ze vertelt het verhaal van het (Romeins) verleden in 
Zuid-Limburg en haar grensregio’s en vertelt daarmee een verhaal 
over wie we nu zijn. Via Belgica wil een brug naar de toekomst slaan 
door stil te staan bij wie we zijn en wie we willen worden. Via Belgica 
gaat over archeologie, maar ook over bijvoorbeeld de toeristische 
beleving van het gebied rond de Romeinse heirbaan van Boulogne 
naar Keulen. Een traject dat dwars door Zuid-Limburg liep van 
Maastricht naar Rimburg. Voor meer informatie zie www.viabelgica.nl 
of www.viabelgicadigitalis.nl/ Het boek dat bij de Via Belgica hoort is 
voor 12 euro online verkrijgbaar via https://www.viabelgica.nl/via-
belgica-gids/ of een van de deelnemende locaties.  

 

Vondsten Slot Schaesberg komen terug naar Limburg. 
Vrijwilligers gezocht! 

Goed nieuws. Een grote collectie vondsten van onder meer Slot Schaesberg is weer terug op 
Limburgse grond. Stichting Landgoed Slot Schaesberg is op zoek naar geïnteresseerden die willen 
meehelpen met het uitzoeken van de omvangrijke collectie vondsten, foto's en tekeningen over Slot 
Schaesberg en vele andere kastelen in voornamelijk de regio Zuid-Limburg. 

Interesse? Neem contact op met Aryan Klein, aryan.klein@slotschaesberg.nl Meer weten? 
https://bit.ly/2R3teQS 

http://www.viabelgica.nl/
http://www.viabelgicadigitalis.nl/
https://www.viabelgica.nl/via-belgica-gids/
https://www.viabelgica.nl/via-belgica-gids/
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https://bit.ly/2R3teQS


 

Forse uitbreiding ArcheoRouteLimburg 
In de periode tussen begin oktober en medio november 2019 zijn in Limburg twintig ArcheoRoute 
Limburg locaties geopend. Daarmee is het aantal actieve locaties inmiddels naar 32 stuks gestegen.  

Onderstaand twee linkjes 
naar nieuwsitems door lokale 
TV zenders: 
TV nieuws van de opening in 
Lanaken/Maastricht 
TV nieuws van de opening in 
Gennep 

Meer weten? Zie 
https://archeoroutelimburg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening tweede archeohotspot 
Het bezoekerscentrum van Stichting Ons Fort aan de Garnizoenweg 23 heeft tijdens de Nationale 
ArcheologieDagen een ArcheoHotspot geopend. Daarmee is er nu naast de Vondst in Heerlen een 

tweede Archeohotspot in het 
noorden van de provincie.  

https://www.limburger.nl/cnt/dmf2
0191011_00127130/archeohotsp
ot-venlo-opent-met-
publieksactiviteiten-voor-alle-
leeftijden 
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Tips voor de feestdagen (een willekeurige selectie) 

Even de benen strekken tussen alle feestdinertjes en borrels? Controleer wel even de openingstijden 
tijdens de feestdagen! 

 

Dacia Felix in het Gallo Romeins 
Museum Tongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramiek van Rubané in het Grand 
Curtius in Luik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glastentoonstelling in het historiehuis   
in Roermond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum het Valkhof in Nijmegen voor 
de nieuwe zaal over de prehistorie  

 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/pages/Grand-Curtius/583956738357217?__tn__=K-R&eid=ARCW4vFfAeNv7I8UMS5G0f4CpG7B8W6f1xe1oHV3_quptgjol6SPHF4ASwv5BYOc5S-B5FlixHFtG8yO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzL9Fg6q1eFYrs0McDdO_8_Cb33yzzJKtlqWQZdW5mxIecyjh_ommyM22cYmsAxsrjLPhEA2Vn5k1J7sIyp8HnfPaHfNAit4K42N-QiwTvLDty5cx9rVFXe8Yiplf68mVbxc7IzX-9fVPRqHMGdABsA0AbxVTsVWZADRfEeJPbAqXQ8DQujxI73YtNsUE7ZfJsxCG7uNJCbRD97Y66ytEaV9vubftcrg2yydV4GJVbdS797jjrBvrJDAfhVbM8UHvNJ_r7_HT0XuTgZbzZBbLYlk32mC81NcZevt-gmG_WpTHf8WCwLNoGTXtlHTx-FnCrmltQWqDqG49zZa7-EZcuj01P
https://www.facebook.com/pages/Grand-Curtius/583956738357217?__tn__=K-R&eid=ARCW4vFfAeNv7I8UMS5G0f4CpG7B8W6f1xe1oHV3_quptgjol6SPHF4ASwv5BYOc5S-B5FlixHFtG8yO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzL9Fg6q1eFYrs0McDdO_8_Cb33yzzJKtlqWQZdW5mxIecyjh_ommyM22cYmsAxsrjLPhEA2Vn5k1J7sIyp8HnfPaHfNAit4K42N-QiwTvLDty5cx9rVFXe8Yiplf68mVbxc7IzX-9fVPRqHMGdABsA0AbxVTsVWZADRfEeJPbAqXQ8DQujxI73YtNsUE7ZfJsxCG7uNJCbRD97Y66ytEaV9vubftcrg2yydV4GJVbdS797jjrBvrJDAfhVbM8UHvNJ_r7_HT0XuTgZbzZBbLYlk32mC81NcZevt-gmG_WpTHf8WCwLNoGTXtlHTx-FnCrmltQWqDqG49zZa7-EZcuj01P
https://www.visitezliege.be/nl/le-grand-curtius
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/tentoonstellingen/Dacia-Felix-Het-roemrijke-verleden-van-Roemenie/Ontdek-de-tentoonstelling-Dacia-Felix
https://www.historiehuis.nl/nl/te-zien-en-te-doen/roermond-glazeniersstad/programma
https://www.awnregionijmegen.nl/prehistoriezaal-het-valkhof/


 

Agenda sectie Archeologie 2020 

04-04   Limburgse ArcheologieDag (LAD) 

22-04   Algemene ledenvergadering en lezing 

 

Zet ze alvast in je agenda! Meer informatie en meer data volgen. 

 

Facebook 

 

Op onze pagina Facebook.com/sectieArcheologieLGOG delen we bijna dagelijks nieuws over 

archeologie in Limburg en omstreken. Zo’n driehonderd personen volgen deze pagina al. Like onze 

pagina zodat ook jij het laatste nieuws ziet. Heb je tips? Stuur een bericht via Messenger of tag ons in 

je eigen bericht!  

Wil jij helpen het bereik van de pagina vergroten? Nodig vrienden of collega’s uit de pagina te liken!  

En tot slot
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