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PRIKBORD

Interessante lezingen + Dag van de
Arnhemse Geschiedenis !
• Donderdag 21 september, Park Lingezegen: Sporen uit de

Tweede Wereldoorlog, Harry Pape, Gido Hordijk en Martien van
Hemmen; 19.30 u Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP
Arnhem (kosten 5€)
• Woensdag 11 oktober: De bodem van Nederland grondig

bekeken: wat zand, klei en veen ons vertelt over de
landschapsgeschiedenis van ons land, Peter Vos; 20.00 u Depot,
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
• Zaterdag 28 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis !

Thema: Geluk.
Met groet
Het bestuur.
Donderdag 21 september lezing, Park Lingezegen: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog, Harry
Pape, Gido Hordijk en Martien van Hemmen, 19.30 u Erfgoedcentrum
Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem (kosten 5€); verzorgd door
Erfgoedcentrum Rozet & ArcheoHotspot Arnhem.
Een lezing over de sporen en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog, die
de afgelopen jaren in Park Lingezegen zijn aangetroffen. In de Tweede
Wereldoorlog is er flink gevochten in het gebied dat nu Park Lingezegen
is. Aan het woord komen archeologen Harry Pape en Gido Hordijk. Zij
zullen ook enkele van de besproken vondsten laten zien. Daarnaast zal
Martien van Hemmen van het Exodus Comité Huissen ingaan op de
hevige strijd die er na september 1944 plaats vond in dit gebied.
Woensdag 11 oktober lezing: De bodem van Nederland grondig bekeken: wat zand, klei en veen
ons vertelt over de landschapsgeschiedenis van ons land, door Peter Vos; Depot, Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem; aanvang 20.00 u.

In de lezing zal ingegaan worden op welke wijze paleolandschapskaarten van
Nederland worden samengesteld en welke processen en factoren
verantwoordelijk waren voor het ontstaan van Nederland in het Holoceen
(huidige warme klimaatperiode die ca. 11.500 jaar geleden begon). Met name
de rol van de mens op de landschapsvorming zal speciale aandacht in de
lezing krijgen. Verder zal de werkwijze en de gebruikte bronnen voor het
maken paleolandschappelijke reconstructiekaarten worden toegelicht. De
getoonde reconstructiekaarten van Nederland zijn gepubliceerd in de ‘Atlas
van Nederland in het Holoceen’. De recente update van deze kaarten is
verschenen in het boek the ‘ The origin of the Dutch coastal landscape’.
Peter Vos is Kwartair geoloog en promoveerde op 10 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht op het
onderwerp Origin of the Dutch coastal landscape, long-term landscape evolution of the Netherlands
during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical
map series. Hij is werkzaam bij Deltares in Utrecht en gespecialiseerd in de Holocene kustgenese
van Nederland. Een groot deel van zijn werk begeeft zich op het snijvlak tussen geologie en
archeologie. Hij doet dit werk samen met zijn collega Sieb de Vries.
We starten de avond om 20.00 uur in Arnhem, in ons onderkomen aan de Hazenkamp. Inlopen vanaf
19.30 uur. Introducées zijn welkom.
Zaterdag 28 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis ! Thema: Geluk.
Arnhem zuid is dan misschien pas 60 jaar oud maar heeft
wel degelijk de nodige geschiedenis, kom hiermee
kennismaken op zaterdag 28 oktober tussen 12.00 en
16.00 tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. In
het centrum van Arnhem en rond het Steenen Camercomplex in Arnhem Zuid zijn tal van activiteiten
georganiseerd (voor een volledig overzicht:
https://www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl/; vervoer
tussen centrum en zuid is beschikbaar). De AWN is in
samenwerking met BTV Elderveld betrokken bij de
activiteiten op deze laatste locatie.
• In en rond de Romeinse Tuin zijn er rondleidingen, Bataven vertellen u leuke verhalen over de
aanwezige groente- fruit- en kruidenplanten.
• U ontmoet/fotografeert Bataafse en Romeinse figuranten, u kunt proeven van Romeinse kipgroentesoep en andere Romeinse hapjes. Bezoek de informatie-kramen en kom alles te
weten over de Limes, de grens van het Romeinse
Rijk. Je kunt een kijkje nemen onder begeleiding
van een gids door en langs de visualisatie van het
Castellum.
• Voor de kinderen is er een leuke quiz, ze kunnen
gekleed in Romeinse kleding een selfie maken
met een echte Romeinse soldaat.Ook kunnen
kinderen ervaren hoe een Romeinse soldaat werd
getraind. Als de kneepjes onder de knie zijn gaan
de kinderen met de Romeinen op patrouille naar
het Castellum. Hier gaan ze met metaaldetectoren
aan de slag om geluk te zoeken.
We zijn nog op zoek naar een paar vrijwilligers om de activiteiten mee te begeleiden: neem aub
contact op met Juliette Staudt juliette.staudt@gmx.net.

Verslag opstart werkgroep Ede 30 augustus
Op 30 augustus is er een brainstormsessie geweest met een
aantal personen die geïnteresseerd is in de archeologie binnen
de gemeente Ede. Vraag is of er voedingsbodem is voor de
vorming van een werkgroep Ede. De sessie werd begeleid
door Gonnie van Dijken. Van de gemeente was o.a. Charlotte
Peen aanwezig. Het was een nuttige en ook gezellige
bijeenkomst. Een aantal zaken is voorbij gekomen, die
essentieel zijn om een werkgroep tot wasdom te brengen,
zoals opleidingen in de archeologie, begeleiding van en
aandacht voor starters, aandacht voor de activiteiten in de pers
en zeker ook een blijvende stroom aan activiteiten. De gemeente Ede wil heel graag de vrijwillige
inzet verder laten bloeien dus we zijn volop met hen bezig om te kijken hoe we, met de ideeën die
zijn aangedragen, tot meer gezamenlijke activiteiten kunnen komen.
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan toekomstige aktiviteiten in Ede, meld je dan aan bij
Gonnie van Dijken gonnievandijken@hotmail.com !
Zaterdag 4 november: Excursie DOMunder
Op zaterdag 4 november gaat onze najaarsexcursie naar
DOMunder in Utrecht. Dit op veler verzoek. We worden door
een archeologisch expert rondgeleid door de oudheden die
zijn aangetroffen onder het Domplein in Utrecht. Dit moet je
gezien hebben! Het DOMunder neemt je mee door de
bewogen geschiedenis van 2000 jaar Domplein, Utrecht,
Nederland en Europa. De resten zijn er te zien van het
Romeinse castellum Traiectum.
Op eigen gelegenheid kun je naar Utrecht reizen, we verzamelen bij de kiosk van het DOMunder en
de rondleiding start om 12.30 uur. NB: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen over ! We vragen een
eigen bijdrage van EUR 12,50 p.p. te storten op NL25RABO0158316312 t.n.v. H.E. van Dijken o.v.v.
excursie Domunder. Meer informatie over o.a. de treintijden en verzamelen op het stations (Arnhem
en Ede/Wageningen) volgen in een komende nieuwsbrief door Gonnie van Dijken
gonnievandijken@hotmail.com.
Basiscursus Archeologie.
Zoals elk jaar vindt in november en december de basiscursus Archeologie plaats. Deze cursus omvat
naast theorie ook praktijk gerichte oefeningen. De cursus wordt door twee afdelingen van de AWN
georganiseerd: afdeling 16 (Nijmegen en omstreken) en afdeling 17 (Gelderland). Het betreft de
volgende dagen en avonden.
•
•
•
•
•

Dinsdag 7 november van 20.00-22.00 in het Depot in Nijmegen; Introductie en kennismaking.
Dinsdag 14 november van 20.00 – 22.00 in het Depot in Arnhem. De praktische en juridische
achtergronden van de amateur archeologie.
Dinsdag 21 november van 20.00 – 22.00 in het Depot Arnhem. Theoretische achtergrond van
het meten en tekenen.
Zaterdag 2 december van 10.00 – 13.00 in het Depot Arnhem. Praktische ervaring met meten
en tekenen.
Zaterdag 16 december van 10.00 – 13.00. Veldverkenning op een koude?, natte?, winderige?
Akker, waar?, nog onbekend.

•

Dinsdag 19 december van 20.00 – 22.00 Een eerste theoretisch inzicht in de determinatie van
vondsten, determinatie van je eigen vondsten van de veldverkenning en, tot slot, diploma
uitreiking!

De kosten voor de cursus, waarvoor je onder andere een praktisch boek over opgraven, koffie, thee
etc. krijgt, bedragen 30 euro.
Geef je op als je belangstelling hebt bij Rob Nijsse, nijsse@bart.nl. We kunnen maximaal 20 mensen
aan, dus geef je snel op!.
Enquête 2017

AWN afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland.

Aan alle leden en donateurs,
Het afdelingsbestuur vraagt uw aandacht voor de praktische
archeologische activiteiten van onze AWN-afdeling. We zijn blij met
de inzet van de verschillende personen die aan onze activiteiten
meedoen. Dank zij hen kunnen we de leden en donateurs lezingen
en excursies bieden en is er veldwerk op diverse plaatsen en
uitwerking van vondstmateriaal in onze werkruimte in het
archeologiedepot van de gemeente Arnhem. Maar helaas blijven er
ook nogal wat dingen liggen. Met andere woorden: we kunnen zeker
nog wel wat hulp en ondersteuning gebruiken. Daarom hebben we als bestuur besloten een
inventarisatie te doen onder onze leden en donateurs. Wij verzoeken u daarom - als u belangstelling
heeft om bij één of meer van de activiteiten mee te helpen en de enquête in te vullen: Klik hier om
de enquête te openen.
Nadat de binnengekomen enquêteformulieren zijn verwerkt, zal contact met u worden opgenomen
om te bespreken hoe we uw belangstelling concreet kunnen maken.
Alvast dank voor het invullen!
Het bestuur van AWN afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
Vacatures: Bestuurslid gezocht
Gelukkig hebben we drie leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden in 2017! In het
bestuur van AWN afdeling 17 is er 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
Donderdag 21 september lezing, Park Lingezegen: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog, Harry
Pape, Gido Hordijk en Martien van Hemmen, 19.30 u Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811
EP Arnhem (kosten 5€); verzorgd door Erfgoedcentrum Rozet & ArcheoHotspot Arnhem
Woensdag 11 oktober lezing: De bodem van Nederland grondig bekeken: wat zand, klei en veen
ons vertelt over de landschapsgeschiedenis van ons land. door Peter Vos; Depot, Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem; inloop vanaf 19.30 u, aanvang 20.00 u
Zaterdag 28 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis !
Zaterdag 4 november: Excursie DOMunder; de rondleiding start om 12.30 uur. Reizen op eigen
gelegenheid
Vrijdag 24 november: lezing ism Prodesse; Wim Verheggen; Romeins Ratjetoe in het Rijnland;
locatie Molenplaats Zypendaalseweg
Zaterdag 9 december: Kerstbijeenkomst/jaarafsluiting

