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PRIKBORD

Excursie Huis van Hilde,
Castricum, vrijdag 30 september, vertrek 9.00 u
Arnhem CS
Met groet
Het bestuur.

EXCURSIE, VRIJDAG 30 SEPTEMBER, naar het ‘Huis van Hilde’ in Castricum.
Huis van Hilde een spannende ontdekkingstocht door de
archeologie van Noord-Holland.
Vrijdag 30 september organiseert de AWN-17 voor haar leden
met introducés, een excursie naar het Archeologisch centrum,
Huis van Hilde, in Castricum. Huis van Hilde is het provinciaal
archeologisch centrum van Noord-Holland en sinds april 2014
geopend.
‘Hilde’ woonde in de regio Castricum-Uitgeest in de laat-Romeinse tijd. Het skelet van Hilde is
opgegraven in Castricum en stamt uit de 4de eeuw.
In deze periode trekken juist veel mensen uit het kustgebied weg. Alleen in delen van Groningen en
de regio Castricum-Uitgeest blijven de mensen wonen. Dat betekent dat op deze plek niet alleen de
Friese cultuur vanuit de Romeinse tijd naar de middeleeuwen overgedragen kan zijn, maar verklaart
ook het tot op heden in gebruik zijn van enkele tientallen voor-Germaanse (dus prehistorische)
plaatsnamen. Het skelet en de schedel van Hilde waren intact, zodat vrij gemakkelijk een goede
gezichtsreconstructie kon worden gemaakt. Hilde is icoon geworden voor de nationale
laat-Romeinse archeologie en samen met Cees de Steentijdman de belangrijkste
archeologische vondst van Noord-Holland. Zie ook de website: http://huisvanhilde.nl/
Per trein reizen naar Castricum:
Wij reizen gezamenlijk met de trein, Arnhem – Castricum [rechtstreeks, zonder overstappen]
De trein stopt bijna voor de deur van het Archeologisch centrum [2 min. lopen]

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Iedereen betaalt zijn eigen treinkaartje, natje en
droogje. Treinkaartje: €11.80 p.p. enkele reis, [met 40% korting]
Heeft u geen NS-kaart? dan is altijd mogelijk om mee te reizen met iemand die wel een NS-kaart
heeft.
Vertrektijd: 09.00 uur vanaf Arnhem centraal.
Kosten archeologisch centrum: volwassenen = €5.- ; 65 plus = €4.-; 10 personen of meer = €4.50
De AWN-17 biedt TWEE rondleidingen aan met gids langs de tentoonstelling
en heel UNIEK en SPECIAAL voor ons door het archeologisch depot!
GAAT U MEE? U mag Introducés meenemen! Bent u nog geen lid? Wordt dan NU lid en ga ook
mee!
Aanmelden VOOR 12 september bij: Anneke Ruterink [Bestuurslid AWN-17];
E: a.ruterink@gmail.com
T: 06 5154 1084
Heeft u vragen? Bel of mail mij! In september informeren we u verder over de dagindeling.
Hartelijke groeten, Anneke Ruterink
Archeologische opgravingen Sportlaan Ede
Op maandag 27 juni zijn de archeologische opgravingen aan de
Sportlaan in Ede van start gegaan. Op zaterdag 16 juli was er tussen
11.00 en 15.00 uur een open middag. Zie omroep Gelderland:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2113419/13-jarige-Jerremyoefent-in-Ede-als-archeoloog?r=veluwe
In de zomervakantie: leven als in de ijzertijd
Datum: zaterdag 30 juli. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname: gratis. Locatie: de IJzertijdboerderij aan
de Vijfsprongweg in Wekerom/Lunteren. Tevens fietsknooppunt 76.
WEKEROM/LUNTEREN – Benieuwd hoe men vroeger in de ijzertijd leefde? Kom het op zaterdag
30 juli ervaren bij de ijzertijdboerderij aan de Vijfsprongweg bij de ingang van het Wekeromse Zand.
Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert dan in
samenwerking met de gemeente Ede, PRAE, AWN,
Beleef Lunteren en Museum Lunteren een dag met
diverse ijzertijdactiviteiten voor jong en oud. ’s Ochtends
kunnen de kinderen terecht in Museum Lunteren, vanaf
twaalf uur is er van alles te beleven in de ijzertijdboerderij.
Opgeven voor deelname? Stuur een mailtje
naar:museum@oudlunteren.nl
Routebeschrijving: vanaf de N304 van Ede naar Wekerom
of vice versa. Neem de Wekeromseweg die aan de kant
van Wekerom de Edeseweg wordt genoemd. Vóór cq na
het dorp Wekerom links cq rechtsaf de Vijfsprongweg in.
De parkeerplaats is na 2,5 km links.
Vanuit de A30/ centrum Lunteren via de Dorpsstraat en Meulunterseweg. Na de spoorwegovergang
de derde weg rechts (Vijfsprongweg), volg het bordje ‘Celtic Fields’. Na 2 km, voorbij de Vijfsprong, is
de parkeerplaats aan uw rechterhand.
Informatie: www.glk.nl/evenementen of PRAE, Dorothee Olthof, tel. 06-30404439.

Basiscursus Archeologie
Het voorlopige programma van de beginnerscursus Archeologie die AWN Afd. 17 samen met AWN
Afd. 16 organiseert, is nog niet bekend In de volgende nieuwsbrief zullen heet programma en de
definitieve data en aanmeldingsbrief verschijnen. Verder informatie bij: Rob Nijsse Nijsse@bart.nl.
Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag 15 oktober
Arnhemse Geschiedenis, een geschiedenis van duizenden jaren voor jong en oud. Op zaterdag 15
oktober komt die geschiedenis weer tot leven tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis 2016.
Het landelijke thema “grenzen” zal vertaald worden naar
tientallen activititeiten die betrekking hebben op de
daadwerkelijke of gedroomde geschiedenis van Arnhem
en omstreken. Het hele programma is te zijner tijd vinden
op www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl.
AWN Afd. 17 heeft in samenwerking met andere groepen
een interessant programma samengesteld met
activiteiten voor jong en oud (lezingen, spelletjes,
determineren, eten van vroeger, Archeologie&Kitsch, etc.) op diverse locaties in Arnhem Zuid
(Castellum/Meinerswijk en Veerhuis in Elden) en in Rozet. Per huifkar kan iedereen van de ene naar
de andere locatie reizen.
Jaaragenda
Zaterdag 30 juli 12.00-16.00 u IJzertijdevenement IJzertijdboerderij Wekeromsezand Lunteren
Woensdag 14 september rondleiding Depot en lezingen aan KBO-PCOB (Ben Clabbers)
Excursie vrijdag 30 september; vertrek 9.00 u vanaf Arnhem CS naar het 'huis van Hilde' in
Castricum.
Vrijdag 1 juli tot zondag 2 oktober 2016; Expositie ‘Sporen in het landschap, Het geheim van
de grafheuvels’ in Museum Oud-Lunteren; http://www.oudlunteren.nl/ontdek-hetmuseum/Exposities/Sporen_in_het_landschap ; Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren
Zaterdag 15 oktober Dag van de Arnhemse Geschiedenis 12-17 u

