Nieuwsbrief februari 2015
Voor leden en een introducé.
Rondleiding in het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant.
Op vrijdagmiddag 6 maart om 14.00 uur. Adres Waterstraat 16, Den Bosch.
De aardewerkvondst die in 2012 bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe stal in de
Broekstraat in afvalkuilen is ontdekt heeft een schat aan archeologisch materiaal
opgeleverd. In april 2014 hebben we op de open dag op locatie in de Broekstraat een
selectie van de vondsten kunnen laten zien en van begin juli tot eind september waren
de mooiste –veelal gerestaureerde stukken- tentoongesteld in het Oude Raadhuis.
Een archeoloog die werkzaam is voor het provinciaal Depot in Den Bosch, heeft voor en met ons het
aardewerk gedetermineerd waardoor het ook kon worden gedateerd. Die samenwerking heeft
geresulteerd in een uitnodiging voor een bezoek aan het Depot. We hebben dit in het Jaarprogramma
opgenomen en vastgelegd voor 6 maart.
Er zullen speciaal voor ons ook enkele Mierlose vondsten uit het Depot worden opgezocht.
De archeologische vondsten uit Noord-Brabant die voorheen naar de Rijksdienst in Amersfoort gingen,
worden sinds een aantal jaren in dit Provinciaal Depot opgeslagen. Het Depot dat in het centrum van Den
Bosch is gelegen, is ondergebracht in het gebouw waar oorspronkelijk de provinciale griffie was gehuisvest
en dateert uit het begin van de 20e eeuw. Het is een voorbeeld van de rijke architectuur in neo-gotische
stijl. De Statenzaal is nog een overblijfsel van een kloosterkerk uit 1615. Het klooster en oostelijk deel van
de kerk moesten in 1768 plaats maken voor de nieuwe ambtswoning van de militaire gouverneur.
U kunt er natuurlijk ook een dagje Den Bosch van maken en met de trein gaan.
Maar de meesten zullen waarschijnlijk wel met de auto willen gaan en dan rijden we graag zoveel mogelijk
met volle auto’s. Voor een aantal auto’s hebben we de gelegenheid om in de nabijheid van het depot te
parkeren.
Aan deze middag excursie zijn geen extra kosten verbonden, ook de koffie of thee wordt ons door het
depot aangeboden.
Voor de rondleiding en om het vervoer te regelen is het nodig dat u zich even aanmeldt.


Naam:…………………………………………………………………………………mobiel nummer…………………………………….
Wil graag met …….. personen deelnemen aan de excursie naar het Depot in Den Bosch op
vrijdagmiddag 6 maart.

o
o
o

Ga op eigen gelegenheid naar Den Bosch
Kan …….. personen meenemen in de auto.

Heb geen vervoer, zou graag met iemand meerijden (vergoeding zelf met de chauffeur te regelen).
Opmerkingen:
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