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    PRIKBORD     
     

   

Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017! 
Lezing WOII, 20 u, 11 januari 2017, Hazenkamp 66, 

Arnhem 
 + Nieuwjaars toast 

  
 
Met groet 

Het bestuur. 
 

                         
 
 
 
Lezingen 
 
Na een periode met relatief weinig lezingen dient zich weer een gevuld programma aan. Helaas zijn 
nog niet alle details bekend, maar we hebben de volgende data al vastgelegd, hoewel sommige nog 
niet concreet genoeg om namen en onderwerpen te melden. Noteer alvast: 
 
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). 
In de pauze zullen we een Nieuwjaarstoast uitbrengen ! 
 
 
Alle lezingen beginnen om 20.00 u Depot Hazenkamp 66, 
Arnhem;  Als mensen om vervoer verlegen zitten laat het dan 
weten aan de secretaris p.weegels@hetnet.nl en we proberen wat te regelen ! 
 
Woensdag  8 februari: lezing nog te bepalen 
Woensdag 8 maart (na de jaarvergadering); nog te bepalen 
Woensdag 12 april: Frank Veldt over ANTIKYTHERA Het schip, de schatten en het mechanisme. 
Woensdag 3 mei: lezing nog te bepalen 
 
 



Jaarafsluiting 26 november  
 
Op de jaarafsluiting van AWN afdeling 17 hebben we teruggeblikt op een 
jaar vol activiteiten.  Jan Verhagen gaf een boeiende lezing over de 
visualisatie van burcht Sevenaer. Een mooie manier om archeologisch 
erfgoed levend te maken en dicht bij de mensen te brengen dmv een soort 
drive in museum. Rob Nijsse verhaalde over de activiteiten van de WOII 
werkgroep, die boordevol activiteiten is. Hans Dobbe liet in vogelvlucht zien 
wat de nieuwste loot van werkgroepen in korte tijd met enthousiasme in 
Wageningen voor elkaar kreeg.  Onder het genot van een drankje en hapje 
konden we nog gezellig napraten. 
 
 

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 een enkele vacature. Mocht je geïnteresseerd zijn om 
onze club bestuurlijk te ondersteunen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden ! 
 
 
Jaaragenda  
 
Woensdag 11 januari: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem;  WOII werkgroep geeft een tweetal 
lezingen. Martijn Reinders over de  Duitse kampementen Z-Veluwe en Leo van Midden over 
verdedigingslinies op stuwwal Arnhem/Kochbunkers) + nieuwjaarstoast ! 
 
Woensdag  8 februari: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem;  lezing nog te bepalen 
 
Woensdag 8 maart: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem;  Jaarvergadering en lezing nog te 
bepalen 
 
Woensdag 12 april: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem; Lezing Frank Veldt over 
ANTIKYTHERA Het schip, de schatten en het mechanisme 
 
Woensdag  3 mei: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem;  lezing nog te bepalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


