ARCHEOLOGIEDAGEN
Inspiratiegids 2019

DE ARCHEOLOGIEDAGEN
De Archeologiedagen zijn gevuld met toffe doemomenten
waarmee je kan proeven van archeologie en het
boeiende verleden van onze eigen streek. Iedereen die
van dichtbij of veraf bij archeologie betrokken is, kan een
activiteit organiseren. Het zijn deze organisatoren die de
Archeologiedagen dragen. Het forum Vlaamse Archeologie
en de Vlaamse provincies samen met de Vereniging van
de Vlaamse Provincies zorgen voor de overkoepeling
zoals een website met alle activiteiten, een logo en een
promotiecampagne. Zo versterken alle activiteiten elkaar.
De eerste editie vond plaats op 1 en 2 juni 2018 en was
een succes. Dat verbaast niet, want wie wou er nu geen
archeoloog worden toen hij klein was? Over heel Vlaanderen
namen 6000 mensen deel aan liefst 68 speelse, avontuurlijke
en leerrijke activiteiten in het teken van archeologie. Je
kon onder meer een cursus archeologisch tekenen volgen,
archeologische hapjes proeven, een opgraving bezoeken,
boeiende lezingen volgen … Voor elk wat wils.
Klaar voor een tweede editie?

”

Ik vond het leuk om echte potten
in het museum te bestuderen
met een vergrootglas.
Nard, 8 jaar
deelnemer van de eerste editie
van de Archeologiedagen
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Een boost voor de archeologie
Waarom deze Archeologiedagen? Om een positieve boost te geven
aan de archeologie in Vlaanderen. Onze bodem zit immers vol met
verhalen die verteld willen worden. Als we het grote publiek tonen
hoe de archeologie helpt om deze verhalen soms letterlijk aan de
oppervlakte te brengen, vergroten we het draagvlak van deze boeiende wetenschap.

Waarom zou jij deelnemen aan de
Archeologiedagen?
1. Je zet archeologie op de kaart bij een ruim publiek.
2. De naamsbekendheid van je eigen organisatie wordt groter.
3. Je komt in contact met een nieuw publiek.
4. De publiciteit van de Vlaamse promotiecampagne is
mooi meegenomen.
5. Je krijgt gratis ondersteuning en materialen.
6. Het is een prachtige kans om samenwerkingen aan te gaan
met andere maatschappelijke en culturele organisaties.
7. Je grijpt de kans om uit te leggen waarom we er in Vlaanderen
voor kiezen tijd en geld te besteden aan archeologie.

Waar en wanneer?
14, 15 en 16 juni 2019, in heel Vlaanderen.
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ORGANISEER EEN ACTIVITEIT
Begin met een brainstorm
Nog geen idee welke soort activiteit je wil organiseren? Organiseer
een brainstormsessie met een aantal mensen. Hou daarbij de doelgroep, eventuele samenwerkingsmogelijkheden en eerdere ideetjes
in het achterhoofd. Gebruik post-its, maak een mindmap, schrijf
alle ideeën op zodat je er later kan op terugkomen.

Archeologie is overal
Zoek het letterlijk niet te ver. Uit een onderzoek over de Archeologiedagen in Nederland blijkt dat mensen vooral geïnteresseerd
zijn in hun eigen, lokale geschiedenis. Archeologie hoeft heus niet
beperkt te blijven tot de grote, bekende sites. Het is iets van ons
allemaal want in Vlaanderen zitten er overal boeiende verhalen in
de grond.

Word archeoloog
Laat de bezoeker in de huid van een archeoloog kruipen. Met al
zijn zintuigen: laat hem voelen, proeven, ruiken, uitproberen, …
Kortom: laat hem beleven wat het is een archeoloog te zijn.

Pimp je activiteit
Een wandeling of tentoonstelling over de archeologische geschiedenis van je dorp of stad? Leuk, maar het wordt nog leuker als je
net dat ietsje extra doet. Schakel een gids in die de bezoekers op
sleeptouw neemt en sappige verhalen opdist. Gebruik foto’s en
plattegronden over hoe het er vroeger uitzag. En waarom geen
archeologisch getint hapje onderweg?
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Budget
Jouw activiteit hoeft niet duur te zijn. Tijdens de eerste editie van
de Archeologiedagen was het werkingsbudget van de meeste
organisatoren tussen 0 en 100 euro.

OPEN MONUMENTENDAG EN DE ARCHEOLOGIEDAGEN
Misschien neemt jouw gemeente of vereniging al deel aan
Open Monumentendag? Deze dag richt zich naast het bouwkundig en landschappelijk erfgoed ook op het archeologische
erfgoed. Is dat geen dubbel werk? Zeker niet, je kan misschien
zelfs jouw activiteit van de Archeologiedagen recupereren of
herinterpreteren voor Open Monumentendag. Bijvoorbeeld,
organiseer je een opgraving tijdens de Archeologiedagen?
Waarom dan geen tentoonstelling met de resultaten tijdens
Open Monumentendag?
Open Monumentendag 2019 vindt plaats
op zondag 8 september.

Doelgroep
Bepaal op voorhand de doelgroep van je activiteit. Wil je iets organiseren voor kinderen of jongeren? Mik dan op vrijdag 14 juni - een
schooldag - en werk eventueel samen met een school of een klas.
Contacteer een schooldirectie of een leerkracht en pols naar wat de
leerlingen al weten over archeologie. Wie weet sluit jouw activiteit
netjes aan bij de leerstof?
Ook op zaterdag 15 en zondag 16 juni kan je jongeren betrekken.
Waarom nodig je de lokale jeugdbeweging niet uit?
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Spits je je activiteit toe op kinderen van de lagere school? Zoek het niet te
ver, kinderen vinden het leuk om de handen uit de mouwen te steken. Dat
ze daarbij vuil worden? Des te leuker! Je kan ze misschien vondsten laten
opgraven en zeven.
Mik je op jongeren van de middelbare school? Jongeren zijn vaak
gekluisterd aan hun smartphone. Maak daar gebruik van. Zo kan je hun
kennis op een leuke manier testen met een Kahoot-quiz (zie kahoot.com).
Of bouw je opgraving na aan de hand van een VR-experience of via het
populaire online spel Minecraft.
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IDEETJES EN INSPIRATIE

 Zijn jonge kinderen je doelgroep? Vertel de
archeologische geschiedenis van dorp of stad aan
de hand van een poppenkast.

 Een archeologische opgraving in de buurt?
Werk samen met de archeologen op de site een
pop-up tentoonstelling uit over de vondsten op
de site. Test de kennis van de deelnemers met een
kleine quiz.

 Wek opgravingen tot leven met re-enactors,
foto’s en plattegronden.

 Sta met een kraam over de archeologische
geschiedenis op de wekelijkse markt en laat de
mensen zoals een echte marktkramer proeven
van delicatessen uit het verleden.

 Wakker het mysterie rond archeologie aan met
een speurtocht.

 Laat een steentijdjager, Romeinse boer, een
middeleeuwse edelvrouw of een ridder het
verhaal over een plek vertellen.

 Laat de mensen ervaren wat een archeoloog
allemaal doet: laat ze opgraven, zeven, vondsten
onderzoeken …

 Met een workshop over archeologisch tekenen
haal je de creativiteit van de deelnemers naar
boven.
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Samen sta je sterker!
Je staat er helemaal niet alleen voor. Waarom zou je niet samenwerken met een archeologisch bedrijf uit de buurt, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst, een museum, depot, jouw gemeente,
de heemkundige kring of een andere organisatie? Samen kan je
meer aan, bereik je een breder publiek en zet je jouw werk in de
kijker bij andere organisaties. Misschien leidt het zelfs naar nieuwe
samenwerkingen in de toekomst?
Je kan ook samenwerken met organisaties buiten de archeologische
sector. Wie weet heeft de toneelvereniging wel een echte Romein
in bruikleen die de deelnemers van jouw activiteit graag vertelt over
hoe het er vroeger aan toe ging? Of wil de lokale kookclub wel een
historisch correct hapje maken?

VIND EEN PARTNER
• www.vona.be: alle archeologische bedrijven in Vlaanderen.
• www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkendeonroerenderfgoeddepots: alle erkende archeologische depots
in Vlaanderen.
• www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioeds:
alle erkende IOED’s (intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten)
in Vlaanderen.
• www.icom-belgium-flanders.be/musea: de musea in Vlaanderen
en Brussel die aangesloten zijn bij ICOM (International Council of
Museums)
• http://erfgoedkaart.be: erfgoedorganisaties in
Vlaanderen en Brussel
Mail naar info@archeologiedagen.be en we helpen
je graag bij het vinden van een partner.
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Een fraai staaltje samenwerking in Gooik
De heemkundige kring van
Gooik nam deel aan de eerste
editie van de Archeologiedagen en nodigde bezoekers uit
op een site waar een archeologisch vooronderzoek aan de
gang was. Daarvoor werkte
ze samen met het archeologisch bedrijf ABO en de
gemeente Gooik.

”

Werk met zoveel mogelijk
partners samen, zo bereik
je meer. Nodig scholen uit want
het enthousiasme van kinderen
werkt aanstekelijk.
En als het even kan:
bestel goed weer.
Jean-Paul Deloecker,
voorzitter heemkundige kring

Het gemeentebestuur liet flyers uitdelen en
ook via het tijdschrift van de heemkundige
kring werden mensen warmgemaakt voor een
bezoekje. Er kwamen er dan ook veel opdagen.
De heemkundigen en de archeologen vertelden
over het proefsleuvenonderzoek, de voorlopige
resultaten en de interessante geschiedenis van
de omgeving. Elke bezoeker kon proeven van
Romeinse lekkernijen. Op vrijdag waren er
rondleidingen voor scholen.
Voorzitter Jean-Paul Deloecker van de heemkundige kring blikt tevreden terug op de
samenwerking en het schoolbezoek. “De
leerlingen bekeken samen met een archeoloog
de vondsten en ze kregen uitleg aan de proefsleuven. Door op een speelse manier leerlingen
de beginselen van archeologie bij te brengen,
waren ze echt wel geïnteresseerd.”
Ook het archeologische bedrijf ABO is enthousiast over de samenwerking. Hun archeologen
moesten zich niet bekommeren met praktische
zaken zoals het opzetten van tenten en het
ronddragen van flyers.
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MAAK JE ACTIVITEIT KENBAAR
Inschrijven
Natuurlijk wil je zoveel mogelijk bezoekers of deelnemers op jouw
activiteit. Dus zorg voor ruchtbaarheid!
Dat doe je in de eerste plaats via de UiTdatabank. Hoe dat moet,
lees je wat verderop. Jaarlijks nemen meer dan drie miljoen mensen
een kijkje op deze databank. De kans is dus groot dat geïnteresseerden en de lokale pers jouw activiteit zien. Via de UiTdatabank komt
de activiteit ook automatisch op de website van de Archeologiedagen: www.archeologiedagen.be
Laat jouw activiteit opvallen! Wat maakt jouw activiteit zo bijzonder? Schrijf een wervend tekstje om de mensen te overtuigen. Prikkel hun verwachtingen met een beknopte, duidelijke en boeiende
tekst. Hou daarbij rekening met jouw doelgroep. Zorg voor een
sprekende foto want een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Heb je geen eigen foto’s? Zoek via Google en kies een rechtenvrije
foto (Google afbeeldingen - tools - gebruiksrechten).
Nadat je bent ingeschreven:
• kan je promomateriaal bestellen. De
organisatie van de Archeologiedagen
stelt gratis promomateriaal ter
beschikking: flyers, hesjes, vlaggen,
automagneten en posters;
• mag je rekenen op onze promocampagne.
Via de sociale media van de Archeologiedagen
worden zo veel mogelijk activiteiten in de
kijker gezet;

ARCHEOLOGIE
DAGEN 14, 15 & 16 juni 2019

ARCHEOLOGIE
DAGEN 14, 15 & 16 juni 2019
Info en programma: www.archeologiedagen.be

• komt jouw activiteit in een folder, met een overzichtje per
provincie. Als je ingeschreven bent voor 5 mei tenminste.
De folder wordt verdeeld in elke provincie.
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HOE SCHRIJF IK MIJN ACTIVITEIT IN
VIA DE UITDATABANK?

in Ha

Volg het stappenplan.
Stap 1: Surf naar www.uitdatabank.be en maak een nieuwe account
aan of log in met jouw account.
Stap 2: Klik op ‘een evenement toevoegen’. Kies de categorie die het best
bij jouw activiteit past. Geef daarna de datum en de locatie in.
Stap 3: Geef de naam van je activiteit in. Vermeld erbij dat het om de
Archeologiedagen gaat. Dit doe je door eerst ‘Archeologiedagen:’ te schrijven gevolgd door de naam van je evenement,
bijvoorbeeld ‘Ontdek de rijke geschiedenis van Mechelen.’
TIP!
Denk na over de naam van je activiteit. Een goede titel spreekt
immers tot de verbeelding: ‘Graven naar schatten’ klinkt beter
dan ‘Doe mee aan een opgraving’. Beter ‘Word een Romeinse
schoonheid’ dan ‘Workshop mode en beauty bij de Romeinen’.

Stap 4: Laat je activiteit extra opvallen. Schrijf een wervend tekstje
bij de beschrijving en voeg een afbeelding toe. Als tweede
foto kan je het campagnebeeld van de Archeologiedagen
toevoegen. Vul ook de doelgroep, je organisatie en de prijs
van je activiteit in. Werk je met inschrijvingen? Dit kan je
aangeven bij ‘contact en reservatie’.
Stap 5: Voeg het label ‘Archeologiedagen’ toe aan de tabel labels.
Dit zorgt ervoor dat jouw activiteit ook op de website van de
Archeologiedagen komt.
TIP!
Vul zeker het type activiteit en de doelgroep in. Deze velden zijn
ook als filters te zien op de website van de Archeologiedagen.
Het helpt mensen om doelgerichter te zoeken.

TIP!
Organiseer je een activiteit voor kinderen? Vul dan als doelgroep
tot twaalf jaar in. Activiteiten voor kinderen krijgen namelijk het
vlieglogo. Die activiteiten verschijnen op UiTmetVlieg.be en in
andere agenda’s voor kinderen.
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Doeltreffend communiceren: voor, tijdens en na
Een goede communicatie begint op voorhand. Je moet de mensen
nu eenmaal informeren over je activiteit. Sociale media zijn een
handig instrument, maar vooral lokale promotie is belangrijk.
Verdeel flyers in de brievenbussen, via culturele instellingen en
verenigingen, zelfs via de plaatselijke bakker en slagerij. Je vindt
sjablonen voor flyers op de website www.archeologiedagen.be
Misschien kan je activiteit wel een plaatsje krijgen in de nieuwsbrief
van de gemeente? Gebruik de contacten die je al hebt opgebouwd
om mensen aan te spreken. Overtuig hen ervan waarom jouw
activiteit zo bijzonder is.
Ook op de dag van de activiteit zelf is communicatie belangrijk.
Wees actief op sociale media om late beslissers te overhalen.
En waarom geen middeleeuwse jonkvrouw laten flyeren?
Wees duidelijk in je signalisatie tijdens de activiteit, zodat mensen
van ver kunnen zien waar ze verwacht worden. Zo voelen ze zich
onmiddellijk welkom. Maak daarbij gebruik van het gratis promomateriaal: flyers, hesjes, vlaggen, automagneten en posters. Heet
de bezoekers welkom op je activiteit en vertel hen wat er te doen is.
In de dagen na je activiteit kan je hopelijk tevreden terugblikken.
Communiceer ook dit naar je bezoekers. Zo kan je bijvoorbeeld een
terugblik posten op Facebook, Instagram en/of Twitter met leuke
quotes van bezoekers.
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EERSTE HULP BIJ #SOCIALEMEDIA
Facebook
doelgroep: zowel jongeren als volwassenen
Het meest gebruikte sociale medium is nog steeds Facebook. Een
plek waar je online contact kan maken met mensen. Maak een
evenement aan om je activiteit te delen. Nodig je vrienden uit en
deel het evenement op jouw Facebookpagina. Post foto’s over
de voorbereidingen van je activiteit, zo kan het publiek alles mee
beleven.
TIP: Voeg Archeologiedagen toe als medeorganisator van je
evenement, zo kunnen ook wij jouw evenement delen.

Instagram
doelgroep: jongeren
Instagram is een app waarbij je foto’s en korte video’s kan delen.
Post foto’s over de voorbereidingen van je activiteit, zo licht je al
een tipje van de sluier en wakker je de interesse van de mensen
aan. Gebruik bij de uitleg die je schrijft hashtags (#). Het helpt
mensen bij hun zoektocht naar jouw profiel of post.
TIP: Gebruik tijdens de dag van je activiteit ‘Instagram stories’
en laat zo zien wat er die dag allemaal gebeurt.

Twitter
doelgroep: vooral volwassenen
Hoewel Twitter de laatste jaren wat minder gebruikt wordt, blijft
het een belangrijk sociaal medium. Met 140 karakters geef je je
boodschap weer. Tweet tijdens je activiteit foto’s van de dag.
TIP: Vermeld tijdens het tweeten @archeodagenVL en gebruik
de #archeologiedagen om door ons geretweet te worden.

TIP: Kies je sociale medium naargelang je doelgroep. Je hoeft niet
op zowel Facebook, Instagram en Twitter actief te zijn.
Je concentreert je beter op één sociaal kanaal.
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Veel plezier bij het organiseren
van jouw activiteit!
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Volg ons op

www.archeologiedagen.be

