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Beste Collega’s, 
 
 
Philip Van Peer, van het Centrum voor Landschapsarcheologie, Katholieke 
Universiteit Leuven, en zijn team nodigen de Contactgroep F.N.R.S. 
“Prehistorie – Préhistoire” uit op  zaterdag 17 december 2022.  De 
Leuvense Prehistoriedag-2022 vindt plaats in het auditorium “Parthenon”, Mgr. 
Sencie Instituut van de Letterenfaculteit in het centrum van de stad Leuven. 
 
Laten we hopen dat de Covid-19-pandemie een oude geschiedenis is en dat 
archeologen elkaar persoonlijk zullen ontmoeten...  In ieder geval zal u meer 
details kunnen vinden in de 2e omzendbrief die, het programma en de sprekers 
zal onthullen. 
 
Met Philip Van Peer stellen we een programma op maat voor u samen.  Naast de 
gewoonte om recent onderzoek naar prehistorische vindplaatsen in onze 
streken, tussentijdse rapporten en uitgebreidere samenvattingen te presenteren, 
stellen we u nogmaals voor om ruimte te maken voor Belgische onderzoekers 
die in het buitenland werken.  U kan kiezen om een mondelinge mededeling 
en/of artikel te voor te stellen. 
 
Onderzoekers die een mondelinge mededeling willen voorleggen, worden 
verzocht om uiterlijk woensdag 26 oktober 2022 de exacte titel van hun 
mededeling, gevolgd door een korte samenvatting, door te sturen naar het 
volgende adres: GdContactPrehist@uliege.be (met een kopie naar 
Ivan.Jadin@naturalsciences.be).  Ook posters zijn welkom. Afhankelijk van het 
aantal voorstellen kunnen de organisatoren bepaalde auteurs uitnodigen om in 
plaats van een mondelinge communicatie een poster te presenteren. 
 
            …/… 
 
 
 
 



 
 
Volume 42 van Notae Praehistoricae opent een nieuwe pagina in het tijdschrift: 
onze briljante modellenmaker heeft de leeftijd van een welverdiend pensioen 
bereikt.  Dit jaar draait de volgorde van de "NP" en de Contactdag om. 
 
 
De deadline voor het inleveren van de manuscripten is vastgelegd op 
donderdag 03 november 2022.  Laurence Cammaert is de contactpersoon 
voor alle informatie omtrent deze editie: U kunt haar de manuscripten sturen op 
het volgende adres: Laurence.Cammaert@naturalsciences.be  
met een kopie naar GdContactPrehist@uliege.be 
 
We vragen u de "Instructies voor auteurs" (PDF bijgevoegd) toe te passen om 
het werk van de redactie te vergemakkelijken.  Het Notae-team zal strict de 
deadlines aanhouden zodat de uitgave van deze editie gegarandeerd kan 
worden. 
 
De artikels zullen steeds vrij beschikbaar zijn in PDF-formaat op de site van 
Notae: http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ 
 
Gelieve deze deadlines en de datum van de contactdag nu reeds in uw agenda te 
noteren.  We ontmoeten u graag op 17 december.  
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Philip Van Peer 
Centrum voor Landschapsarcheologie, KU Leuven 
 
Veerle Rots, voorzitter 
Ivan Jadin, secretaris van de Groep 
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