
 
 
 

 
AWN- VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 
Afdeling 17. Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland 
Secretariaat, Van der Molenallee 131,  6865 CC Doorwerth 
���� secretaris@archeologiemijnhobby.nl 
www.archeologiemijnhobby.nl               werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem  
NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 vereniging van vrijwilligers in de Archeologie 

 

 
Editie november  2016 

 
    PRIKBORD     
     

   

Jaarafsluiting: 26 november 13.30-17.00 u in Depot, 
Hazenkamp 66, Arnhem 

  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
Jaarafsluiting 26 november 13.30-17.00 u Depot, Hazenkamp 66, Arnhem 
 
De jaarafsluiting van AWN afdeling 17 nadert. We hebben een jaar vol activiteiten achter de rug. Het 
is leuk om terug te blikken met de leden en werkgroepen op deze bijeenkomst. Naast een lezing 
(visualisatie van burcht Sevenaer door Jan Verhagen) en de afsluitende borrel, zullen de 
werkgroepen (Wageningen, WOII, mogelijk ook Zelhem, Bergh en opgravingen in Ede ?) kort (15-30 
min) wat vertellen over hun activiteiten. Komt allen ! 
 
 
Impressie van excursie naar het Huis van HIlde, Castricum 30 september 

 



Vrijdag 30 september, organiseerde de 
AWN afd-17 voor haar leden met 
introducés, een excursie naar het 
Archeologisch centrum, Huis van Hilde, in Castricum.  Met 17 deelnemers vertrokken wij met de trein 
naar Castricum. Keurig op tijd kwamen wij daaraan, nadat iedereen van de koffie en thee had 
genoten kregen wij een korte 'college' en een fantastische rondleiding  
langs de levenslijn van onze geschiedenis.  
Na de lunch kregen wij wederom een rondleiding maar nu door het geklimatiseerde depot [heel 
bijzonder, voor ons geregeld] . Wij mochten in een doos de prachtige jurk, die vorig jaar opdook bij 
Texel, van dichtbij  bewonderen. De jurk komt uit de gouden eeuw, waarschijnlijk is het schip in 1642 
vergaan. Zij heeft dus meer dan 350 jaar onder water gelegen en heeft nog zoveel kleur en glans!  
Al met al een fantastische dagexcursie (zie de foto's voor een klein impressie van deze geslaagde 
dag).  
 
 
Impressie DAG van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag 15 oktober 
 

Op zaterdag 15 oktober 2016 kwam de geschiedenis weer tot leven 
tijdens de Dag van de Arnhemse  
Geschiedenis 2016. Het landelijke thema “grenzen” was vertaald 
naar tientallen activititeiten die betrekking hebben op de grenzeloze 
geschiedenis van Arnhem en omstreken. De DAG begon met 
regen, in de middag werd het 
droog en het gezellig druk in 
het Veerhuis. Drie locaties 
stonden centraal op de DAG: 
het erfgoedcentrum Rozet en 

de daarme verbonden historische kelders, het Gelders Archief 
en  het Veerhuis Meijnerswijk op de Praets (met daarmee 
verbonden het Romeinse Castellum, de Romeinse tuin) en de 
Stadsblokkenwerf. De twee oude stadsbussen brachten de 
bezoekers naar de drie locaties: Gelders Archief, Rozet en 't 
veerhuis, de huifkar bracht de bezoekers in Meinerswijk langs diverse locaties. Bij het Castellum was 

het een leuke dag, niet echt druk maar ook nooit langer dan 10 
minuten zonder publiek - er waren altijd wel belangstellenden. De 
tent, de visualisatie platen, de rondleidingen en de Romeinen  
maakte het tot een levendig geheel.Vele honderden, jong en oud 
hebben kunnen genieten van ons erfgoed, van romeinse hapjes 
proeven, archeologisch puzzelen voor kinderen, tot lezingen en 
Kunst&Kitch met archeologica. Bij dit laatste werden een aantal 
interessante vondsten gekeurd, zoals een gave Romeinse kruik uit 
de Middelandse Zee en een nog gavere hamerbijl uit de late 
steentijd uit Elden ! 



Basiscursus Archeologie 
 
In November en December gaan we samen met Afd. 16 weer onze basiscursus Archeologie geven 
voor die mensen die graag wat meer theoretische in praktische kennis van archeologie willen 
hebben. Behandeld zullen worden de praktische kanten van de wetgeving rond de archeologie, het 
vastleggen van de vondsten door middel van meten, tekenen en fotograferen en het determineren 
van vondsten. En dat zijn ook je eigen vondsten want een van de cursusdagen is een veldverkenning 
op een braakliggende akker waar we interessante vondsten verwachten. Het programma is als volgt: 
 
1. Di 8 november van 20.00-22.00 in het Depot in Nijmegen. Introductie en Kennismaking. 
2. Di 15 november van 20.00- 22.00 in het Depot in Arnhem. De praktische en juridische 

achtergronden van de amateur archeologie. 
3. Di 22 november van 20.00- 22.00 in het Depot in Arnhem. Theoretische achtergrond van 

meten en tekenen.  
4. Zat 3 december van 10.00- 13.00 in het Depot in Arnhem. Praktische ervaring met meten en 

tekenen. 
5. Zat 10 december van 10.00- 13.00 Veldverkenning op een koude? Winderige? Natte? Akker, 

waar?: nog onbekend. 
6. Zat 17 december van 10.00- 13.00 in het Depot in Arnhem. Determinatie van je eigen 

vondsten na een  inleiding vondsten determinatie, tot slot; diploma uitreiking. 
De cursuskosten zijn 25 euro, hiervoor krijg je het basiscursus boek, een map om je aantekeningen, 
de uitgereikte teksten in op te nemen en koffie en thee. 
Er hebben zich 16 mensen opgegeven bij  Rob Nijsse (nijsse@bart.nl). 
 
 
ARCHEOHOTSPOT ARNHEM van start 
 
Archeologie raakt iedereen en is van iedereen! Dat zien we als er ergens 
wordt opgegraven, dichtbij of ver weg. Veel mensen hebben de behoefte 
om zijn of haar verleden te onderzoeken en de interesse naar de 
ontdekking van overblijfselen uit het verleden groeit bij een breed 
publiek. De zesde ArcheoHotspot van Nederland is op 7 oktober 2016 

geopend in het 
Erfgoedcentrum Rozet. 
Hier gaan vrijwilligers, 
publiek en professionals 
aan het werk met archeologisch materiaal. Daarnaast 
is er informatie te verkrijgen over archeologie in het 
algemeen en van Arnhem en omgeving in het 
bijzonder. De ArcheoHotspot maakt archeologie voor 
iedereen tastbaar en persoonlijk. Woensdag tm 
zaterdag is de hotspot van 12.00 tot 16.00 u geopend. 

.  
Facebook 
adres: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland is in de lucht, meld je weer aan als vriend !  
 

 
 
Vacatures: Bestuursleden gezocht 
 
Gelukkig hebben we twee leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Helaas stoppen 
twee zittende bestuursleden die al jaren hun sporen hebben verdiend. In het bestuur van AWN 
afdeling 17 zijn er daarom helaas nog steeds enkele vacatures. Mocht je geïnteresseerd zijn om 
onze club bestuurlijk te ondersteunen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden ! 
 



Bezwaarschrift bouw activiteiten Dreijeroord Oosterbeek 
 

 Samen met Heemschut heeft AWN (Afd 17) protest aangetekend tegen de 
bouwactiviteiten zonder archeologische begeleiding op het bouwterrein rond 
het voormalige hotel Dreijeroord. Volgens historische bronnen heeft vanaf 
begin 14 eeuw heeft op deze locatie een hoeve gestaan. In de operatie 
Market Garden WOII is er bij het hotel hevig gevochten. O.a. vanwege 
explosieven en ons bezwaarschrift worden de bouwactiviteiten nu 
archeologisch begeleid. Helaas zijn er door de grondwerkzaamheden wel 
sporen van de strijd (schuttersputjes, bom inslagen) in WOII verloren 
gegaan.  
Oproep aan leden: hebt u vermoeden dat erfgoed verloren gaat, laat het 
ons dan tijdig weten, zodat we kunnen onderzoeken of het inderdaad het 
geval is of dreigt en dan in overleg kunnen treden met de betreffende 
gemeente.  

 
 
Lezingen 
 
Na een periode met relatief weinig lezingen dient zich weer een gevuld programma aan. Noteer 
alvast (nog onder voorbehoud): 
Woensdag 11 januari: WOII werkgroep geeft een tweetal lezingen. Martijn Reinders over de  Duitse 
kampementen Z-Veluwe en Leo van Midden over verdedigingslinies op stuwwal 
Arnhem/Kochbunkers). 
Woensdag  8 februari: lezing samen met de Historische vereniging Arnhem Prodesse 
Woensdag 8 maart (na de jaarvergadering) 
Woensdag 12 april: Frank Veldt over ANTIKYTHERA Het schip, de schatten en het mechanisme. 
 
 
Jaaragenda  
 
Zaterdagmiddag 26 november 13.30 u-17.00 u. Jaarafsluiting Depot Hazenkamp 66, Arnhem; met 
terugblik op de activiteiten van de werkgroepen in Afdeling 17 en lezing van Jan Verhagen 
 
Woensdag 11 januari: WOII werkgroep geeft een tweetal lezingen. Martijn Reinders over de  Duitse 
kampementen Z-Veluwe en Leo van Midden over verdedigingslinies op stuwwal 
Arnhem/Kochbunkers). 
 
Woensdag  8 februari: lezing samen met de Historische vereniging Arnhem Prodesse 
 
Woensdag 8 maart  jaarvergadering en lezing 
 
Woensdag 12 april: Lezing Frank Veldt over ANTIKYTHERA Het schip, de schatten en het 
mechanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


