Expeditie Over de Maas
Een archeologische ontdekkingstocht langs Maas en Waal!
Op 14 en 15 oktober a.s. zijn de Nationale Archeologiedagen. Tijdens deze
dagen laten archeologische werkgroep “Over de Maas”, Stichting Tremele,
Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas en Nederzand
Projectmanagement BV je uitgebreid kennis maken met de vele bijzondere
vondsten die de werkgroep in de afgelopen zeven jaar heeft gedaan.
Maar eerst zijn er drie exclusieve presentaties voor de inwoners van Alphen
en Dreumel.
drie exclusieve presentaties
"Expeditie Over de Maas"
een archeologische ontdekkingstocht langs Maas en Waal!

Op 14 en 15 oktober aanstaande zijn de Nationale Archeologiedagen. Tijdens deze dagen laat
archeologische werkgroep "Over de Maas" je, in samenwerking met Stichting Tremele uit Dreumel,
Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas en Nederzand Projectmanagement BV uitgebreid en
origineel kennis maken met de vele bijzondere vondsten die de werkgroep in de afgelopen zeven jaar
heeft gedaan. Deze vondsten komen uit het zandwin- en natuurontwikkelingsgebied "Over de Maas"
in Alphen/Dreumel en zijn dan voor het eerst in het echt te zien!
Maar... voorafgaand aan deze dagen zijn er drie exclusieve presentaties in Dreumel en Alphen.
Schrijf je nu snel in en kom alvast kijken en luisteren naar het verhaal van dit bijzondere project.
Bijzonder vanwege de enorme hoeveelheid vondsten, de verschillende perioden die zij
vertegenwoordigen en de context van deze vindplaats!
De presentaties worden gegeven door Nils Kerkhoven, professioneel archeoloog en voorman van
een groep enthousiaste (amateur) archeologen die sinds 2010 samen met de ontzander en
onderaannemers in het gebied werken.
Je ziet als eerste beelden van de geschiedenis van het project en de bijzondere plek die dit
project inneemt en in gaat nemen in de Nederlandse geschiedenis.
De presentaties worden gegeven op 5, 6 en 11 oktober om 19.30 uur
5 oktober Dreumel: 't Centrum, Rooijsestraat 48, 6621 AN Dreumel
6 oktober Alphen: dorpshuis De Hucht, Schoolstraat 4, 6626 AC, Alphen
11 oktober Dreumel: 't Centrum, Rooijsestraat 48, 6621 AN Dreumel
Aanmelden: U wordt vriendelijk verzocht (onder vermelding van aantal personen) een e-mail te
sturen aan: redactie@expeditie-overdemaas.nl
De presentatie is gratis toegankelijk.
Volg ons alvast op www.expeditie-overdemaas.nl

