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PRIKBORD

Lezing wo 13 juni Eric Norde: Wonen en
sterven in Park Reehorst.
NB Locatie gewijzigd: 20.00 u Vanaf 19.30 uur inloop met
koffie. Plaats: Molenplaats Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a . Toegang
AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00 inclusief koffie/thee.
Met groet Het bestuur.

Wonen en sterven in Park Reehorst. Lezing door Eric Norde. Woensdag 13 juni.
Tussen 2014 en 2017 heeft op de voormalige
sportvelden van Sportpark Oranje aan de Sportlaan
in Ede een grote opgraving plaatsgevonden. De
resultaten van deze opgraving, waarbij ruim drie
hectare is blootgelegd, overtreffen alle
verwachtingen. Klokbekerscherven wijzen er op dat
er al in het laat neolithicum bewoning plaatsvond,
de jongste sporen, resten van loopgraven en een
kleine stelling, stammen uit de tweede
wereldoorlog. Vrijwel alle tussengelegen perioden
hebben ook fraaie vondsten opgeleverd: van
achttien huizen en een grafveld uit de ijzertijd tot
vier grote erven uit de vroege en late
middeleeuwen. Aan deze opgravingen hebben vele
leden van AWN – afdeling 17 Veluwezoom
deelgenomen. Tijdens de lezing op woensdagavond 13 juni zal Eric Norde uitgebreid ingaan op de
resultaten van de opgraving.
Over Eric Norde
Eric Norde (1977) heeft archeologie gestudeerd in Leiden en is in 2004 afgestudeerd op onderzoek
naar de opkomst van schepen van het type ’Zwammerdam’ uit de Romeinse tijd. Sinds 8 jaar is hij
als projectleider werkzaam bij RAAP, vestiging Oost Nederland in Zutphen. Vanuit Zutphen verricht

hij opgravingen in het rivierengebied en het oostelijke zandgebied. Tussen 2012 en 2018 was hij
projectleider van de opgraving aan de Sportlaan in Ede..
De lezing begint om 20.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Locatie (NB gewijzigd !):
Molenplaats Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a . Toegang AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00
inclusief koffie/thee.
Zondag 24 juni 12- 16 u Romeinse middag Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (bij de
Drielsedijk).
In het kader van het Erfgoedfestival “de
oudste grens van Gelderland” wordt er op
zondag 24 juni rond de Romeinse Tuin in
park de Steenen Camer van 12.00 tot
16.00 uur een Romeinse middag
georganiseerd door de Biologische
Tuinbouwvereniging Elderveld. Komt u
ook deze 2000 jaar oude geschiedenis
beleven? De Rijn was aan het begin van onze jaartelling meer dan 400 jaar de grens (Limes) van het
grote Romeinse rijk.
Tijdens deze activiteit zijn er rondleidingen in de Romeinse tuin maar ook naar het weer
gevisualiseerde Castellum in Meinerswijk. Er zijn diverse informatiekramen met heel veel info over de
Bataven en de Romeinen die hier 2000 jaar geleden in deze streek woonden.
Er zijn optredens van muziekgroep Krebbel met vroegmiddeleeuwse muziek, ook Romeins.
Alle vrijwilligers flaneren in Bataafse en/of Romeinse kledij. Er is ook een klein Romeins kampement
aanwezig, hier ziet u hoe de gewone Romeinse soldaten waren gehuisvest, in kleine eenvoudige
tenten.
Ook kunt u hier proeven van Romeinse kip-groentesoep met Romeins brood en van diverse
Romeinse hapjes. Verder is er verkoop van Romeinse kruidenplantjes en oogstproducten uit de tuin
zelf.
De AWN afdeling 17 is aanwezig met een scherven/pittentafel, Romeinse spelletjes, kleurplaten voor
kinderen en de mogelijkheid om je archeologische kennis te testen.
En verder speciaal voor kinderen zijn er Romeinse spellen (deltaspel, molenspel etc.), kan men op
de foto met echte Romeinse soldaten of met hun stripidolen Asterix en Obelix. Ook kunnen ze een
selfie maken in Romeinse kleding met helm, schild en zwaard en mogen ze met wat hulp een fibula
(metalen Romeinse speld) maken.
Deze middag wordt georganiseerd door de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en AWN (Ver.
van vrijwilligers in de archeologie) en vangt aan om 12.00 uur (tot 16.00 uur).
Plaats: In en rond de Romeinse tuin, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (bij de Drielsedijk).
Toegang is geheel gratis.
Samenvatting tweede dag
archeologisch onderzoek Bennekom
Huize Boekelo 28 april2018

De gracht is, die te zien is op een plattegrond uit de 17e eeuw, is verder uitgediept. Bijgaand een
sfeerimpressie (foto’s Gonnie van Dijken).
Het aangetroffen schervenmateriaal is overwegend uit de 16e - 18e eeuw. Ouder zijn een
bodemfragment met pootje van blauwgrijs aardewerk en een scherfje dat mogelijk uit de vroege of
volle middeleeuwen dateert.
Privacy wetgeving
Het bestuur beraadt zich in overleg met het hoofdbestuur hoe deze wetgeving geïmplementeerd
moet gaan worden binnen de afdeling. Naast het bestaande beleid, zullen nog aanvullende
maatregelen nodig zijn. In de volgende nieuwsbrief hierover meer.
Facebookpagina van AWN afd. 17: https://www.facebook.com/Awnarcheoafd17/
Graag een ieder die zelf actief is op Facebook deze pagina Liken en volgen. Daarnaast
svp berichtjes delen met vrienden die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn of met
al je FB-vrienden natuurlijk.

Bezoek ook onze website:
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/

Jaaragenda

Woensdag 13 juni: 20.00 u Lezing door Eric Norde. Wonen en sterven in Park Reehorst. Inloop met
koffie/thee vanaf 19.45 uur. Locatie (NB gewijzigd !): Molenplaats Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a .
Toegang AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00 inclusief koffie/thee.
Zondag 24 juni 12- 16 u Romeinse middag Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (bij de
Drielsedijk).
Woensdag 12 september: 20.00 u Lezing Jan Verhagen, Romeinse waterwerken; Depot Arnhem,
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Zaterdag 29 september: Excursie mogelijk wandeling langs het Romeinse aquaduct Nijmegen
Woensdag 10 oktober: 20.00 u Lezing Nils Kerkhoven. Expeditie over de Maas. Depot Arnhem,
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
27 of 28 oktober Dag van de Arnhemse geschiedenis. “Opstand van de dag”
Woensdag 14 november: Lezing

