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UITNODIGING voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW op zaterdag 20 januari 2018 
bij het Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN in 
Amersfoort 
 
 
Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 
09:30 uur  Inloop en ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 uur        Welkomstwoord  door gastheer Joep Verwey namens het ADC 
 
10:10 uur        Opening door Jan Venema voorzitter LWAOW en mededelingen  
                                                          
10.30 uur        ‘Duiken op de Rooswijk’  door Emund Fennema en Richard Savenije  

                                          . 
11:15 uur        ‘Hoe iets op te duiken uit archieven, inleiding voor vrijwilligers in de  
                       onderwaterarcheologie’ door Anne Doedens en Jan Houter 
                                  
12.00 uur Lunch en bijpraten 
 
13.00 uur ‘De schatten van het Schervenwrak, historisch- en  archeologisch onderzoek  
                       van  een  19e- eeuwse  driemaster in de Waddenzee bij Texel’, door Carl van  
  Dijk. Tijdens de koffie pauze de mogelijkheid om het boek te kopen en te laten  
                       signeren, prijs € 19,50 
                                 
13.30 uur ‘Conserveringsproblemen bij de textielcollectie van het Palmwrak bij Texel’ door  
                       Hanneke Kramer    
 
14:15 uur        ‘Mededelingen uit de LWAOW’, door LIselore Muis. 
 
14:45 uur        Koffiepauze en signeren van het boek van Carl van Dijk  
   
15:30 uur        Diverse lezingen  door LWAOW leden over wat er het  afgelopen jaar is     
                       onderzocht  
 
16.30 uur        Afsluiting en aansluitend borrel. 
 
De deelnemersbijdrage aan deze Schervendag bedraagt voor leden AWN/LWAOW  € 20,00 
per persoon en voor niet-leden € 25,00 per persoon. 
Verzoek het bedrag voor deelname bij opgave over te maken rekeningnummer  
 NL 41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester LWAOW te Hilversum 
 
 In verband met de bestellingen voor de lunch verzoeken wij u bij deelname aan deze 
Schervendag dit voor 16 januari 2018 op te geven via e-mail secretariaat@lwaow.nl 
 
 
Met  vriendelijke groeten, 
het  bestuur van de LWAOW. 
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