14 november 2019
Beste collega’s,
Wij nodigen u van harte uit op de volgende jaarlijkse contactdag van de FNRS
contactgroep “Préhistoire – Prehistorie” die gehouden wordt op zaterdag 14 december
in het AfrikaMuseum te Tervuren, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren. De organisatie
van deze dag wordt mede verzorgd door Alexandre Livingstone Smith en Els Cornelissen
die ons ook zullen verwelkomen. Het programma vindt u in bijlage. We eindigen het
programma iets vroeger dan gewoonlijk om jullie de kans te geven het vernieuwde
museum te bezoeken. Een korte introductie zal dit bezoek voorafgaan. Voor deelnemers
aan de contactdag is het bezoek aan het museum inbegrepen in de inschrijvingsprijs
van de contactdag.
Ter herinnering, toegang tot het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika / AfricaMuseum
in Tervuren is te vinden op de website:
www.africamuseum.be/nl/visit/plan
www.africamuseum.be/nl/visit/plan_visit/access
https://www.africamuseum.be/en/visit/plan
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan het Secretariaat
(GdContactPrehist@ulg.ac.be) ten laatste op woensdag 4 december. De deelname
aan de kosten bedraagt dit jaar 20 euro (inclusief lunch), op voorhand te betalen op het
rekeningnummer 377-0478139-63 (Veerle Rots, ULg; IBAN: BE40 3770 4781 3963;
BIC: BBRUBEBB) met vermelding van uw naam.
Alle informatie is ook steeds beschikbaar op de webpagina van onze contactgroep
(http://web.philo.ulg.ac.be/traceolab/groupe-de-contact-fnrs-prehistoire/). Hier kan u
onder meer ook het programma terugvinden.
Indien u een “papieren” exemplaar wenst van de “Notae Praehistoricae” 39 dan dient u
dit vóór de vergadering te Tervuren te reserveren per mail aan Ivan Jadin
(Ivan.Jadin@naturalsciences.be). De betaling wordt achteraf geregeld. De overblijvende
exemplaren van de “Notae Praehistoricae” 38 die nog niet bezorgd zijn, zullen worden
overhandigd op de contactdag te Tervuren.
Vriendelijke groet,
Veerle Rots, voorzitter
Ivan Jadin, secretaris
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Notae Praehistoricae 39 - 2019
De artikels voor de Notae Praehistoricae 39 zullen zo snel mogelijk on-line ter beschikking zijn (in
kleur) op onze site https://www.naturalsciences.be/Prehistory/ De PDF-teksten kunnen hier
gratis gedownload worden. Een papieren versie (eveneens in kleur) blijft behouden, maar zal
gereserveerd worden voor zij die een exemplaar hebben aangevraagd voor de contactdag in
december, en dit ook voor de auteurs.
--------------------------------

Reservatie NP39 – Update van het adressenbestand
In te vullen voor donderdag 05 december 2019 en terug te sturen per mail of per post gericht aan
Laurence Cammaert of Ivan Jadin, ‘Studia Praehistorica Belgica / Notae Praehistoricae’,
Vautierstraat 29, BE-1000 Brussel.
Mevrouw / Mijnheer:
Werkadres:
Tel. (werk):
Privé-adres:
Tel. (privé):
E-mail:

- wenst …

exempla(a)r(en) te ontvangen van vol. 39 van de Notae Praehistoricae: Ja/Nee
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