
Ben JIJ die vrijwilliger die bij ons je 
Maatschappelijke Stage gaat vervullen?
WELKOM!

Wat mag ik doen als ik mijn MaS stage bij jullie 
doorloop?

Als je zelf een idee 
hebt over wat je wilt 
doen, zullen we je 
daarmee helpen. 

Als jij wilt weten 
hoe jouw straat er 
vroeger uitzag, gaan 
we samen op zoek.  

Als je een voorwerp hebt, dat iemand gevonden 
heeft, gaan we samen uitzoeken wat het is. 

Als er ergens een opgraving is, mag je meedoen 

Misschien vind je wel een Neolithische pot!

Archeologie is spannend!
Erg spannend!

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING 

KEMPEN EN PEELLAND

MaS stage bij de archeologie

Dat is spannend, dat is leerzaam, dat is leuk.
Ben je geïnteresseerd of wil je verder informatie?

Neem contact op! Telefonisch of per mail
Hier volgen de gegevens

TIJDSDUUR STAGE
40 uren MaS stage

ACTIVITEITEN 
Snuff elen aan de tijd van onze voorouders 

Meehelpen met een archeoloog
Opgraven (indien dit actueel is)

AANVANGSDATUM  WERKTIJDEN 
In overleg af te spreken

LOCATIE
Eindhoven, 

Deken van Somerenstraat 6
Telefoon  06-25034696

INFO  EN CONTACT
www.awn-archeologie.nl

www.archeologieopschool.nl

E-MAIL
awnafdeling23@wanadoo.nl

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Nieuwsgierig naar de oudheid.

Dosis enthousiasme.
Gezellige en opgeruimde instelling

Dan komen we er samen wel uit!

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

ARCHEOLOGIE
Hé, weet je wat dit is??

Een oud koffi  ekopje

Nee, het is een pispot

En weet je wat ze 

daarmee deden?

Ja, ’s nachts  in pissen.

En waar lieten ze dat dan?

In het toilet  in de tuin, met zo’n 

hartje in de deur.

FOUT Ze kiepten hem gewoon het 

slaapkamerraam uit; … zo op de 

straat!

Leuk hè, 

... dat waren jouw 

voorouders, jouw 

opa en oma 

zeg maar!
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Hoe weten 
jullie dat?

   Dat is nu archeologie, 
Dat gaat over toen: 
van mammoeten en 
stenen werktuigen tot 
de vliegtuigen van de  
Tweede Wereldoorlog.

Mammoeten ken ik, 
vliegtuigen ook. 
De vuurstenen 
voorwerpen, zijn dat 
bijlen?

Ja, ook. Maar ook
vuurstenen pijlpunten 
en schrabbers.

Vuursteen, … daar 
kun je toch ook vuur 
mee maken.

Jazeker, vuursteen 
werd eigenlijk overal 
voor gebruikt. Het 
was het hardste 
gesteente en het 
splijt messcherp. Het 
werd ook gebruikt om 
buskruit te ontsteken 

de kogel er aan de 
voorzijde uit. Met wat pech 

liep de kogel vast in de loop en 
ontplofte het gehele ding!ontplofte het gehele ding!

Archeologie is saai.
Klopt niet, het is wel allemaal dood, kapot en niet 
meer te  gebruiken. Maar het vertelt wel een 
spannend verhaal en daar is een archeoloog 
naar op zoek. Archeologie is dus als een soort 
detective, je ziet iets en moet dan uitzoeken 
wat het verhaal er achter is.

Zijn er nog meer jongeren die bij jullie 
stage lopen?
Jazeker, kijk hier maar eens!

A joh, dat is een pop! Wie is dat?

Even voorstellen:  Ik ben Marcus 
van Eindhoven. Mijn ouders waren 
gegoede burgers . Ik heb altijd een 
zwakke gezondheid gehad en ik stierf  
in het jaar 1300 toen ik  10 jaar oud was.
Voordat ik begraven werd, naaide mijn 
moeder een muntje van een Venetiaanse 
Doge op mijn zijden doodskleed . Op 
dat muntje stond de afb eelding van 
St. Marcus. Vandaar mijn naam.

Ja, we hebben zijn graf bij de Catharina-
kerk in Eindhoven opgegraven en een 
kunstenaar heeft zijn schedel  weer een 
gezicht gegeven. 
Mooi hè?  Dat is het verhaal achter een 

opgegraven schedel!
Hij mag wel eens naar de kapper 
gaan, met dat pispotkapsel.

Kijk, kijk, toch allemaal 
interessant?

Yes, klinkt steeds leuker. 

Wat is dat nu toch weer, 
moderne kunst? 
Nee, dit is een gouden Keltische 
munt.  Een Gouden Stater! 
Deze is gemaakt 100 jaar voor 

Christus. 

Hoe ziet een archeoloog eruit?
Zo!!  Grapje!!

Bijt hij?
Nee

Opa van Markus?
Nee!
Deze heeft altijd een 

pijp gerookt, 
daardoor zijn 

de tanden 
uitgesleten 

waarmee  
hij zijn pijp 
vasthield  

Ech waar?
Ja, echt waar! 
Zijn tanden zijn afgesleten 

door die pijp.

Ik denk trouwens niet dat hij 
archeoloog was. Die kenden ze in die 
tijd nog niet. 

Archeologen onderzoeken hoe onze 
voorouders leefden en werkten. 

Dat doen ze door allerlei  sporen 
zorgvuldig te onderzoeken. 
Wij als amateur archologen helpen hen 
door allerlei werkzaamheden uit te voeren. 

Zo hebben wij de pispot hersteld van de
voorpagina en meegeholpen het verhaal van
Marcus te ontrafelen. Daarnaast zijn we behulp-
zaam bij het samenstellen van tentoonstellingen 
en presentaties.

De Archeologische Vereniging Kempen- en Peel-
land bestaat uit vrijwilligers die archeologen 
helpen. Ook jij kunt tijdens je MaS stage deel van 
uit maken van dat team.
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