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    PRIKBORD       
   

AANKONDIGING 

   

Uitnodiging Jaarvergadering AWN Afdeling 17 op 11 
maart 

  
aansluitend lezing; Eric Norde, Proefsleuvenonderzoek in Medel met vondsten van Swifterband tot 

volle Middeleeuwen; Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814  Arnhem 

 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
 
 
 
 
 
AWN Afdeling 17 Jaarvergadering 
U bent van harte uitgenodigd op de jaarvergadering aanstaande woensdag 11 maart om 20.00 u, 
Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering op 12 maart 2014 (ter vergadering aanwezig) 
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN 
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken 
5. Jaarverslag 2014 
6. Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2014 
b. Verslag kascontrolecommissie 
c. Benoeming lid en reservelid kascommissie 
d. Decharge bestuur 
e. Vaststellen begroting 2015 

7. Bestuursverkiezing 
a. Gerda van Raan aftredend en herkiesbaar 
b. Kandidaat bestuurslid: Jan Verhagen 

8. Rondvraag en sluiting 



Aansluitend lezing; Eric Norde, Proefsleuvenonderzoek in Medel met vondsten van 
Swifterband tot volle Middeleeuwen; Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL   Arnhem 

Eric Norde is Projectleider / coördinator gravend onderzoek Oost Nederland + Gelders rivierengebied 
bij RAAP. Hij is  verantwoordelijk voor de grotere onderzoeken (proefsleuven en opgravingen) in 
Oost- Nederland. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 141 proefsleuven met een totaal 
oppervlak van 14.875 m² onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat vindplaats 2 in werkelijkheid 
bestaat uit drie afzonderlijke vindplaatsen. In totaal zijn verder (delen van) acht verschillende 
vindplaatsen aangetroffen. De vondsten omspannen een tijdsperiode van de late steentijd tot en met 
de 18e eeuw. 

 

Werkavonden in Ede:  

De werkavonden in Ede blijven toch tweewekelijks gehouden: de tweede en vierde donderdag in de 
maand vanaf 19.30 u  (12-mrt, 26-mrt, 9-apr, 23-apr. 14-mei, 28-mei, 11-jun, 25-jun, 10-sep. 24-sep, 
8-okt, 22-okt, 12-nov, 26-nov, 10-dec). Binnekort krijgen de leden en donateurs uit de regio Ede een 
programma met de activiteiten in 2015. Voor vragen: Gerda van Raan-Onderwater, 
gerda.vanraan@upcmail.nl of 0622749835 gerda.vanraan@upcmail.nl. Maurits Kazerne, Nieuwe 
Kazernelaan 2, 6711 JC Ede, de witte routebordjes ‘Werkgroep Archeologie Ede (AWN)’ volgen tot 
Arthur Koolkazerne (‘gebouw 11’). 

 
Werkruimte Depot Arnhem: update behuizing en inloopzaterdagen 2015 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat begin 2015 we samen met de afdeling Archeologie van de 
gemeente Arnhem het Depot zouden verlaten. Dit is uitgesteld tot begin 2017. De AWN krijgt meer 
ruimte, zoals een vergader/kantoorruimte. Mogelijk dat hiervoor verbouwd wordt. Verder is er de 
mogelijkheid tot exposities en lezingen. Een en ander betekent dat we weer een kleine verhuizing 
voor de boeg hebben (spullen uit de kelder van het stadhuis naar het Depot en intern in het Depot). 
Als we hulp nodig hebben laten we dat zo spoedig mogelijk weten.   
Naast de werkdinsdagen van 10-14 u gaan we het komend jaar ook projecten uitwerken op één 
zaterdag per kwartaal: omdat nog niet alles weg is, zal 16 mei de eerste keer zijn. Tijdstippen volgen. 
 
 
WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR LEDEN DIE ONS WILLEN ONDERSTEUNEN IN:  

• het bestuur [2 vacatures] [het bestuur vergadert 1x per maand op de werkplaats in Ede, m.u.v. 
van de maanden dec. juli en aug.] 

• het beheren van onze financiën [penningmeester]  

• het organiseren van excursies 

• het meewerken op de werkplaats in Ede, op donderdagavond van 19.30 tot  22.00 uur.  

• het meewerken op de werkplaats [depot] Arnhem, elke dinsdag van 10 - 14 uur. 

   andere voorstellen zijn van harte welkom 

Oproep 2: AWN leden en donateurs die ook lid zijn van  Historische verenigingen 

Naast het aanhalen van de banden met de verschillende archeologische werkgroepen in het gebeid 
van de afdeling, willen we als bestuur ook de banden met de historische verenigingen aanhalen. Bent 
u lid van een historische vereniging, laat het ons dan weten, want dat legt gemakkelijker de 
contacten: aub doorgeven aan het Secretariaat: p/a P.L. Weegels, van der Molenallee 131, 6865 CC 
Doorwerth; E-mail: secretaris@archeologiemijnhobby.nl. 

 



Oproep 3: AWN leden en donateurs die mee hebben opgegraven in Arnhem, Ede en 
omgeving. 
 
Nu we in de twee werkplaatsen er aan toekomen om opgravingen uit te werken, soms van 10 jaar en 
meer geleden, komen we er achter dat wel alles redelijk goed is gedocumenteerd, maar dat soms de 
achtergrond er bij ontbreekt. Daarom roepen we iedereen op die aan die opgravingen heeft 
meegewerkt om informatie te verstrekken: aub doorgeven aan het Secretariaat: p/a P.L. Weegels, 
van der Molenallee 131, 6865 CC Doorwerth; E-mail: secretaris@archeologiemijnhobby.nl 
 
Oproep 4: Opgraving Bunkers WOII KMKA terrein 
Op een zaterdag in april (welke wordt nog gecommuniceerd) is er hulp nodig bij de opgraving van de 
bunkers op het KMKA terrein. Vanwege de oorlogshandelingen ten tijde van de operatie Market 
Garden een belangrijke plek. Nadere informatie volgt (veldwerkcoördinator Rob Nijsse 
Nijsse@bart.nl). 
 
 
Jaaragenda  
 
Woensdag 11 Maart om 20.00 u Algemene ledenvergadering, met aansluitend lezing; Eric Norde, 
Proefsleuvenonderzoek in Medel met vondsten van Swifterband tot volle Middeleeuwen; 
Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL   Arnhem 
 
Woensdag 15 april: om 20.00 u. Henk van der Velde: Lezing over opgraving afgebroken school de 
Woordhof in Hummelo; Locatie: Doetinchem of Zelhem 
 
Woensdag 27 Mei (gewijzigde datum ivm vakanties): minisympoisum; Bezoekerscentrum, 
Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL   Arnhem 
 
Zaterdag 16 Mei: Inloopdag voor het uitwerken van projecten, Depot Arnhem 
 
Juli/Augustus: zomeropgraving 
 
September/December basiscursus Archeologie (nog te bepalen) 
 
Zaterdag 17 oktober (NB gewijzigde datum !) Maand van de Geschiedenis Droom en Daad, 
minisymposium in in Arnhem-Zuid samen met activiteit 
 
Zaterdag 21 November, ‘s Heerenberg: Jaarafsluiting met korte voordrachten 
 
December: Kerstborrel 
 

 


