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Zeer geslaagde demonstratie vuursteenbewerking 
 

Op zondagmiddag 25 augustus was er een zeer geslaagde demonstratie vuursteenbewerking in Rijckholt.  

 

In de voorbereiding zijn 500 flyers gedrukt waarin we deze actiedag 

aankondigden. Deze flyer is bij campings, hotels, restaurants, 

supermarkten en andere plaatsen waar plaatselijke bewoners en 

toeristen komen. Ook op Facebook is een event aangemaakt dat door 

135 mensen gezien is. Het aantal paginabezoeken en toegenomen likes 

was aanzienlijk in augustus nadat de vuursteendemonstratie opgestart is.  

Ook de pers heeft het goed opgepakt, de Etalage, Eijsden.nu, Gemeente 

Eijsden, VVV Zuid Limburg, VVV Nationaal, De Limburger en website 

vuursteenmijnen.nl 

 

In de voorbereiding is bewust ervoor gekozen om de demonstratie en de 

educatieve actie voor de kinderen gratis te maken. Voor het bezoek aan 

de vuursteenmijn is voor een heel goedkoop tarief van 3 euro voor 

volwassenen en 1 euro voor kinderen gekozen.  

De vrijwilligers zijn de gidsen van de vuursteenmijn die in 2018 de 

algemene cursus van de vuursteenmijn gevolgd hebben. Vier van onze gidsen, die in 2018 de algemene 

cursus van de vuursteenmijn volgden, hebben een aanvullende cursus gevolgd in vuursteenbewerking en 

konden op deze dag hun nieuw geleerde kennis gelijk in de praktijk brengen. 

  
 

 
De dag was ideaal; zon, warm en geen wolkje aan de lucht. Onze vrijwilligers hadden vanalles bedacht om 

de bezoekers kennis te laten maken met de prehistorie. Vuursteenbewerkers lieten zien hoe uit ruwe 

vuursteen werktuigen gemaakt worden. Kinderen konden zelf een pijl maken van een stokje met een 

echte vuursteen pijlpunt, helemaal zelf gemaakt. Er waren wandelingen naar de vuursteenmijn en er was 

mergel waar kinderen met vuursteen mesjes allemaal kunstobjecten konden maken. Alles onder 

begeleiding van onze enthousiaste groep vrijwilligers en partners.  

Meerdere ouders hebben ons aangepsroken dat ze het een heel leuk idee vinden om een dergelijke 

educatieve activiteit te organiseren voor kinderen en dan nog gratis ook.  
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We hebben geschat dat er tussen de 250 en 300 bezoekers geweest zijn, variërend van 4 jaar tot ruim over 

de 90. Van die mensen zijn er bijna 70 bezoekers geweest die de wandeling vanaf Rijckholt naar de 

vuursteenmijn gedaan hebben. Verder zijn er 80 pijlen met vuursteen pijlpunt gemaakt door kinderen.  

De meeste bezoekers zijn gericht bij de tent komen kijken en hebben de vrijwilligers gevraagd naar de 

vuursteenbewerking. We hebben enkele mensen gevraagd waar ze vandaag komen. De helft zijn 

bewoners uit de gemeente Eijsden-Margraten, de andere helft zijn toeristen die de flyer gevonden hadden 

en dit als een deel van hun vakantie gebruikt hebben.  

In dit aantal zijn de snelle passanten die even snel keken, niet meegeteld.  

  
 

 

 

 
Vorig jaar hebben we deze vuursteenbewerkingsdemonstratie ook georganiseerd waarbij we destijds hier 

geen grote ruchtbaarheid aan gegeven hebben. Er waren toen ongeveer 60 bezoekers. Dit jaar met meer 

reclame, zijn er ruim 250 bezoekers geweest, een groot succes dat wij met de groep medewerkers heel 

goed aankonden. Bezoekers hebben niet hoeven te wachten, er was altijd iemand om of met vuursteen, of 

met mergel of met een rondleiding mee te gaan. En onze vrijwilligers zijn dusdanig enthousiast over deze 

activiteit dat wij overwegen hier een jaarlijks event van te maken.  

 

Met medewerking van Eetcafe Riekelt, Ernest Mols en de gidsen van de vuursteenmijn. We zijn heel trots 

op iedereen die hard gewerkt heeft en er een mooie dag van gemaakt heeft. 

  

 
 


