
UITNODIGING 
Lezingen CARE-project woensdag 18 december 2019 

 
 

Gemeenschapsarcheologie over de grens.  
Bevindingen van de Europese partners van het CARE-project. 

 
 
Beste genodigde, 
 

In februari van dit jaar ging het gemeenschapsarcheologie initiatief CARE van start. Hierin gaan 

inwoners onder begeleiding van deskundige archeologen op zoek naar de geschiedenis van hun dorp. 

In Nederland werd dit opgepakt door de erfgoedverenigingen in Het Groene Woud en heeft het in 

korte tijd een vlucht genomen. Het project werd genomineerd voor de Grote Archeologieprijs en de 

Brabantse Erfgoedprijs en werkt nu aan mogelijkheden uit te breiden om de groeiende vraag aan te 

kunnen. 

 

Maar hoe is het ondertussen de partners in Tsjechië, Polen en Engeland vergaan? Slaat het initiatief 

daar ook aan? Is er draagvlak onder de mensen? En wat wordt daar gevonden? Op woensdagavond 18 

december organiseert Het Groene Woud samen met CARE een bijeenkomst waarop de onderzoekers 

uit deze regio’s vertellen over hun bevindingen. Eenieder die geïnteresseerd is om te horen hoe het 

hen is vergaan is welkom te komen luisteren.  

 

De CARE-avond vindt plaats in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4 in Liempde) en 

begint om 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De avond is vrij toegankelijk en wordt 

afgesloten met een borrel. Vanwege het internationale karakter zijn de meeste lezingen in het Engels.  

 

Programma 
19.00 uur Aankomst met koffie & thee 
19.30 uur Welkom door Ger van den Oetelaar  
 (bestuurslid Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud) 
19.40 uur Peter van de Wiel (wethouder gemeente Boxtel) 
19.50 uur Black Death to black cats: discoveries from village test pit excavations in England –  

Prof. Carenza Lewis (Lincoln University, UK) 
20.10 uur Ethnicity, memory and the fear of heritage. Community archaeology in the Polish- 

German borderline area - Prof. Arek Marciniak (Poznan University, PL) 
20.30 uur Measuring well-being. In search of a suitable instrument for assessing the social  

efficacy of community archaeology - drs. Laura Schneider (University of Amsterdam, NL) 
20.50 uur Community archaeology within the long tradition of research of contemporary  

villages of medieval origin in Bohemia and Moravia - Prof. Pavel Vařeka (University of 
 West-Bohemia, CZ) 

21.10 uur Vragen 
21.20 uur Borrel 
22.00 uur Einde 
 
Graag vóór 11 december aanstaande aanmelden via communicatie@hetgroenewoud.com 
 
Tot ziens op woensdag 18 december! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Verspay 

senior onderzoeker CARE 

Universiteit van Amsterdam 

mailto:communicatie@hetgroenewoud.com

