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    PRIKBORD        

   

Romeinen week: 100% Romeins ? 
• Lezing Peter Schut: Tot hier en niet verder (?), De Romeinse Limes 

langs de Rijn; Dinsdag 2 mei, 20.00 u, Bibliotheek, Stationsstraat 2 
Wageningen 

• Woensdag 3 mei Kindermiddag 13.30-15.30 u. Casteelse Poort, 
Bowlespark 1a  Wageningen 

• Zaterdag 6 mei: Limes Boottocht Carvium- Noviomagus; 10.00 u 
Europakade 3e steiger, Tolkamer 

• Woensdag 10 mei Lezing Stijn Heeren over de Bataven;  
Verenigingsgebouw "De Schuur" Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem; 
19.30 uur inloop;    

  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                        
 
Romeinenweek. Thema "100% Romeins?" 
 
 
Lezing Peter Schut: Tot hier en niet verder (?), De Romeinse Limes langs de Rijn;  
Dinsdag 2 mei, 20.00 u, Bibliotheek, Stationsstraat 2 Wageningen 
 

Wageningen behoorde in de Romeinse tijd nét niet 
tot het Romeinse rijk. De rijksgrens - de limes - 
liep langs de zuidoever van de Rijn. In zijn lezing 
neemt regio-archeoloog Peter Schut ons mee naar 
de tijd van de bewoners van de vallei, vóór de 
komst van de Romeinen. Wie waren deze mensen 

en hoe leefden zij? Hoe ervoeren zij de komst van de Romeinse nieuwkomers? De Romeinse 
rijksgrens werd op regelmatige afstand van versterkingen voorzien, met als bewaking duizenden 
soldaten. Deze legerschare beschermde ook het scheepvaartverkeer op de rivier. Zij zullen tot op 
zekere hoogte de noordoever gecontroleerd hebben. De soldaten, o.a. infanterie en ruiterij,  hadden 
eten nodig dat deels door de inheemse bevolking werd geleverd. Technisch gezien waren de 
Romeinen de meerdere, zoals blijkt uit enkele bijzondere watergerelateerde uitvindingen die zij 



introduceerden. Na de val van het Romeinse rijk werden deze nieuwigheden weer snel vergeten om 
pas in de 
negentiende eeuw opnieuw ‘uitgevonden’ te worden.  
Peter Schut werkt sinds 2009 als regio-archeoloog in de Gelderse Vallei (Wageningen, Scherpenzeel 
en Barneveld). Daarvoor was hij werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij 
studeerde provinciaal Romeinse archeologie in Nijmegen. Hij hield zich o.a. bezig met het onderzoek 
naar neolithische bijlen en middeleeuwse versterkingen. 
 
Woensdag 3 mei Kindermiddag 13.30-15.30 u. Casteelse Poort, 
Bowlespark 1a  Wageningen  
Activiteitenmiddag voor kinderen 
Eten, drinken en spelletjes op z´n Romeins;  Deelname: 5 euro. Mogelijk nog 
aanmelden aanmelden via educatie@casteelsepoort.nl vóór 28 april a.s. 
 
Limes Boottocht Tolkamer Nijmegen 
Op zaterdag 6 mei is er een boottocht Tolkamer-Nijmegen en terug, met Romeinse activiteiten 
Zaterdag 6 mei 2017; Tolkamer – Nijmegen vice versa;  
Inschepen 10.00 uur, Europakade, 3e steiger, terugkomst ca. 17.00 uur 
www.rederijwitjes.nl  volwassenen € 20,- jeugd t/m 18 jr € 17,50 
verhalen over de Romeinse tijd & bezoek aan Valkhof(museum).  
 
 
Op woensdag 10 mei geeft Stijn Heeren een lezing over de Bataven: 

Woensdag 10 mei Lezing Stijn Heeren over de Bataven; 
Verenigingsgebouw "De Schuur" 
Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem; 19.30 uur   inloop; 20.00 uur   aanvang 
lezing; ca 21.00 uur   pauze van 15 à 20 minuten; ca 22.00 uur   einde 
bijeenkomst 
Het bestuur van AWN afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland is blij dat we met 
twee andere organisaties, Tuindersvereniging Elderveld (van de Romeinse 
Tuin) en de Historische kring Elden samen de lezing van Stijn Heeren over de 
Bataven kunnen organiseren.  
Een korte beschrijving van de inhoud van zijn lezing zal volgen. De lezing sluit 
aan op het thema van de Romeinenweek "100% Romeins?".  

 
 
Vacatures: Bestuursleden gezocht 
 
Gelukkig hebben we drie leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden! 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 ! 
 

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

 
 
Jaaragenda  
 
 
Dinsdag 2 mei: Lezing Peter Schut: Tot hier en niet verder (?), De Romeinse Limes langs de Rijn; 
20.00 u, Bibliotheek, Stationsstraat 2 Wageningen 
 
Woensdag 3 mei Kindermiddag 13.30-15.30 u. Casteelse Poort, Bowlespark 1a  Wageningen; 5 Eu 
entree en opgeven educatie@casteelsepoort.nl 



 
Zaterdag 6 mei: Limes Boottocht Carvium-Noviomagus (Tolkamer – Nijmegen) vice versa;  
Inschepen 10.00 uur, Europakade, 3e steiger, terugkomst ca. 17.00 uur 
www.rederijwitjes.nl  volwassenen € 20,- jeugd t/m 18 jr € 17,50 
 
Woensdag  10 mei Verenigingsgebouw "De Schuur", Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem; 19.30 
uur   inloop;  Stijn Heeren over de Bataven in Nederland 
 
Zaterdag 17 juni: Leven als in de IJzertijd; start 10.30 u; meerdere locaties bezoeken op de 
Goudsberg en in het centrum van Lunteren 
 
Zaterdag 28 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


