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Editie februari/maart 2016 

 
    PRIKBORD     
     

   

Ledenvergadering wo 9 maart 20.00 u., Depot 
Hazenkamp 66, Arnhem en lezing Frank Veldt: Een 

grafheuvel die recent het wereldnieuws haalde 
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
NB: mocht men problemen hebben met vervoer naar de activiteiten van de afdeling, laat het 
dan tijdig weten aan de secretaris Peter Weegels secretaris@archeologiemijnhobby.nl en we 
zo goed als mogelijk vervoer/meerijden te regelen ! 
 
 
Ledenvergadering AWN Afdeling 17 
 
U bent van harte uitgenodigd op de jaarvergadering aanstaande woensdag 9 maart om 20.00 u, 
werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem  
 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering op 11 maart 2015 (ter vergadering aanwezig) 
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN 
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken 
5. Jaarverslag 2015 
6. Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2015 
b. Verslag kascontrolecommissie 
c. Benoeming lid en reservelid kascommissie 
d. Decharge bestuur 
e. Vaststellen begroting 2016 

7. Bestuursverkiezing 
a. Anneke Ruterink aftredend en herkiesbaar 

8. Rondvraag en sluiting 
 
 



Aansluitend lezing 
Frank Veldt ’EEN GRAFHEUVEL DIE RECENT HET WERELDNIEUWS HAALDE.’ 
 
AMPHIPOLIS  
De grafheuvel te Amphipolis, Centraal Macedonië, in het noorden van Griekenland is een oude 
Macedonische tombe die in 2014 ontdekt werd.  Het recent ontdekte graf dateert van het laatste 
kwartaal van 4e eeuw v. Chr. De grafheuvel is de grootste ooit in Griekenland gevonden.  

Men is nog steeds bezig met de opgraving, 
de diverse onderzoeken en heeft wereldwijd 
de aandacht. 
Frank zal in zijn inleiding een moment 
stilstaan bij de bekende opgravingen in 
Vergina, Noord Macedonië  waar het graf 
van Philippus ll, de vader van Alexander de 
Grote opgegraven werd. 
De twee grafheuvels hebben bijzondere 
overeenkomsten. 
 

Frank Veldt is mede door zijn langdurig verblijf in Griekenland in de gelegenheid om regelmatig 
diverse musea en sites te bezoeken. Hierdoor raakte hij erg betrokken bij de geschiedenis en 
archeologie van het land. 
 
 
Terugblik lezing 20 januari, Opgraving en film het Looveld te Huissen door Lourens van der 
Feijst en Carel Ferdinand Versluis  
 
In samenwerking met Afdeling 16 en Historische Kring Huissen is er  
een lezing en film georganiseerd over deze interessante opgraving. 
Ca. 40 bezoekers hebben van deze avond genoten. 
 
Al eerder heeft Lourens van der Feijst (ADC) de AWN een inkijkje 
gegeven op de vindplaats Huissen-Loovelden. Daar zijn niet alleen 
resten van een nederzetting maar vooral bijzondere graven 
aangetroffen in het riooltracé van de nieuwe woonwijk. Deze resten 
waren van dusdanige aard dat door verschillende AWN-afdelingen, 
samen met het landelijk bestuur, actie is ondernomen om de site te 
redden voor de bouw uit. Velen hebben nadien meegeholpen bij de 
opgraving van het grafveld en de resultaten daarvan zijn vertoond; niet 
alleen in een lezing van Lourens van der Feijst, maar ook door het 
vertonen van een speciaal gemaakte film door Carel Ferdinand 
Versluis.  
De film met door Carel Ferdinand Versluis ingesproken teksten geven enige uitleg, en verder zijn de 
beelden ondersteund door sfeermuziek. De film geeft een goed beeld van wat er bij een opgraving en 
de uitwerking van de vondsten komt kijken. Tegen kosten van de CD is deze film te bestellen.  
 
 
Lezing Het ‘leesbaar maken’ van het landschap Lunteren in de prehistorie, door Charlotte 
Peen; Dinsdag, 23 februari 2016, 20.00 u  in het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, Lunteren  
De entreeprijs, inclusief koffie/thee, bedraagt € 6,00. 
Deze lezing is het initiatief van de Culturele Kring, de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, de 
Vereniging Oud Lunteren en het Westhoffhuis. 
 
De omgeving van Lunteren ligt bezaaid met archeologische schatten. Dat heeft grotendeels te maken 
met de landschappelijke omgeving die al vroeg gunstige condities bood voor menselijke bewoning. 
Veel archeologische resten liggen nog altijd verborgen in de (onder)grond. Toch wordt er in Lunteren 



de laatste jaren flink geïnvesteerd in het ‘leesbaar maken’ van het prehistorisch landschap. Zo is 
enkele jaren geleden aan de Vijfsprongweg op initiatief van het 
Geldersch Landschap & Kasteelen (de reconstructie van) een 
boerderij uit de IJzertijd gebouwd, terwijl momenteel ook de 
Germaanse Put wordt aangepakt. Waar baseren we deze 
reconstructies op? En wat zegt archeologisch onderzoek?  
Op deze en andere vragen zal Charlotte Peen in haar lezing verder 
ingaan. Aan de hand van diverse vondsten geeft zij aan hoe 
Lunteren er in de prehistorie uitzag. In dat kader komt ook recent 
archeologisch onderzoek naar het gebruik van de Celtic Fields op de 
Goudsberg aan bod. Verder zullen de resultaten van de opgravingen 
aan de Poelakker in Lunteren de revue passeren. Tot slot komt de 
vormgeving van het westelijk deel van het Veluwemassief, zoals die ontstond na de laatste ijstijden, 
aan de orde. 
 

Opening visualisatie Castellum Meinerswijk, 11 
maart 11.00-13.00 u. 
 
 
Wij mogen als AWN met 10 personen  bij de opening 
van de visualisatie van Meinerswijk aanwezig zijn. 
Daarnaast zal de presentatie van het boek 
Limes in Gelderland plaatsvinden. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. A.u.b. aanmelden bij Jan 
Verhagen jangmverhagen@planet.nl.  
 

 
WERKGROEP WERELDOORLOG II VAN DE AWN AFDELING 17. 
 
In 2015 heeft het bestuur van afdeling 17 de beslissing genomen om, net als in afdeling 
16 al actief is, een werkgroep Wereldoorlog II op te richten. Direct aanleiding hiervoor 
was de vraag van de gemeentearcheoloog Martijn Defilet aan de AWN-ers om te helpen 
op een zaterdag een zogenaamde Koch bunker (klein bunkertje voor een soldaat met 
wapen) op het terrein van Gemeente museum van Arnhem op te graven en toegankelijk 
te maken voor het publiek. Het ontstane enthousiasme van deze mensen en de twee betrokken 
AWNers leidde er toe dat de oprichting van een werkgroep van start kon gaan. Op de eerste 
vergadering op 5 januari 2016 is er vooral, en veel, gesproken hoe we te werk moeten gaan en 
wat we gaan doen. Op basis van de conclusies van deze brainstorm sessie zullen 
doelstellingen en een plan van aanpak uitgewerkt gaan worden. Voor alle duidelijkheid: 
we zullen altijd onder de vleugels van de officiële archeologie werken en hun assisteren 
om met vrijwilligerswerk een bijdrage te kunnen leveren aan, zoals we het gedefinieerd 
hebben, de beleefbaarheid van de tweede wereldoorlog te bevorderen. 
 
Maandelijks werkzaterdagmiddagen  Ede/Wageningen; diverse dagen 13.30-16.30 u. 
 
I.v.m. de uitwerking van de vondsten bij de opgraving in 
Ede en het verlaten van onze stek in Ede, gaan we 
voorlopig op zaterdagmiddagen projecten uitwerken op het 
Depot in Arnhem, Hazenkamp 66. De volgende dagen zijn 
gepland: 23-1, 27-2 (start 12 u ivm diplomauitreikingen!), 
26-3, 23-4 en 28-5 (de vierde zaterdag van de maand), 
van 13.30-16.30. De scherven zijn al gewassen.  
Mogelijk dat ook de archeologische werkgroep Wageningen 
aanschuift om hun projecten uit te werken. De 
koffie/thee/koek staan klaar ! 



Facebook 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de meer dan 201 vrienden: bent u er al een 
van ? Zo kunnen we nog sneller berichten over en weer sturen ! 

 
 
Werkdinsdagen werkruimte Arnhem: ivm afronden verbouwing start weer 12 januari 2016 
 
We zijn de werkruimte in Arnhem nog steeds aan het inrichten. We hebben nu de benodigde stalen 
kasten en zijn deze aan het vullen met en ordenen van de documentatie die tot nu toe op 
verschillende andere plekken was. Zo krijgen we weer overzicht. Er wordt nog steeds aan de opbouw 
van de Gispen-vitrine gewerkt. We verwachten de komende weken geleidelijk de verwerking van 
vondsten weer op gang te brengen. 
 
 
Uitreiking diploma’s Basiscursus Archeologie op 27 februari  
 
De afdelingen 16 en 17 van de AWN hebben eind 2015 een cursus verzorgd voor de 
vrijwilligers/leden van de AWN die inhoudelijk meer willen weten van onze mooie "vak"; de (amateur) 
Archeologie. Op 27 februari om 12 u vindt er een feestelijke uitreiking van de diploma’s plaats in de 
werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. 
 
Oproep ! 
We hebben nog steeds twee vacatures in het bestuur. We zoeken daarom nog leden, die het bestuur 
willen versterken ! 
 
Jaaragenda  
 
Dinsdag, 23 februari 2016, 20.00 u  Lezing Het ‘leesbaar maken’ van het landschap Lunteren in de 
prehistorie, door Charlotte Peen; in het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 Lunteren; De entreeprijs, 
inclusief koffie/thee, bedraagt € 6,00. 
 
Zaterdag 27 februari; 12.00 u inhuldiging cursisten Basiscursus Archeologie en werkmiddag 
Ede/Wageningen, Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Woensdag 9 maart, 20.00 u Jaarvergadering en lezing Frank Veldt: Een grafheuvel die recent het 
wereldnieuws haalde. Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Vrijdag 11 maart 11.00 u Opening visualisatie Meinerswijk 
 
Zaterdag 26 maart, 23 april en 28 mei; 13.30 u werkmiddagen Ede/Wageningen, Depot, 
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
 
 
 


