
 
 
 

 
AWN- VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 
Afdeling 17. Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland 
Secretariaat, Van der Molenallee 131,  6865 CC Doorwerth 
 secretaris.awn17@gmail.com 
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/                                 

werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem  
  NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 vereniging van vrijwilligers in de Archeologie 

 
 

Editie december 2018/januari 2019 
 

    PRIKBORD        
   

 Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een 
gelukkig, gezond en actief 2019 ! 

Nieuwjaarsreceptie met terugblik op 2018 door 
de werkgroepen; woensdag 9 januari, locatie Depot, 
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem aanvang 19.30 

 
Met groet  Het bestuur. 

 
 

 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie woensdag 9 januari 2019, aanvang 19.30 u (NB) Depot, Hazenkamp 66, 6836 
BA Arnhem 
 
Het nieuwe jaar vol met activiteiten trappen we af met een receptie. Onder het genot van een borrel 
en hapjes, blikken we dan terug op de activiteiten van 
2018:  

• Toespraak en wensen Voorzitter 
• Archeologische werkgroep Bergh 
• Archeologische werkgroep Wageningen 
• Veldwerk Arnhem/Ede 
• Werkgroep WOII 

 
Het is een vol programma, vandaar dat we op 19.30 u 
aanvangen ! 
 
 
AWN17 maakt op verzoek GLK schuttersput in de Oorsprong 
(https://vriendenairbornemuseum.nl/reconstructie1/)  
 
In het voorjaar van 2017 is de vereniging benaderd door de Arnhemse afdeling van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland(AWN). Deze vrijwilligers in de archeologie waren door 

https://vriendenairbornemuseum.nl/reconstructie1/


het Gelders Landschap en Kasteelen (GLK) gevraagd om 
sporen uit de Tweede Wereldoorlog te zoeken op het 
landgoed Oorsprong. Onder leiding van archeoloog Martijn 
Reinders is het verzoek van Gelders Landschap en 
Kasteelen opgepakt en Robert Voskuil heeft de groep 
geholpen bij het veldonderzoek. Het rapport is opgeleverd 
aan de opdrachtgever en het GLK kan de sporen nu beter 
beschermen doordat de locaties bekend zijn. 
 
In het verlengde van dit onderzoek zocht GLK naar een 
manier om de bezoekers van het landgoed op een gepaste 
wijze te informeren over de aanwezigheid van de sporen uit 

de oorlog. De AWN17 heeft voorgesteld een schuttersput te 
reconstrueren. Enkele ideeën zijn gedeeld en vanuit beheersoogpunt is 
gekozen voor een traditionele versie volgens de Infantry Manual van 
1944. Op zaterdagochtend 1 
december hebben vrijwilligers van de 
AWN17 volgens het handboek een 
schuttersput gemaakt voor een 
soldaat. De put heeft niet de 
voorgeschreven diepte gekregen 
vanuit veiligheidsoverwegingen maar 
moet samen met een informatiepaneel 
de wandelaars informeren over deze 
bijzondere periode van het landgoed 
en de zichtbare sporen uit de 
septemberdagen 1944. 
 
 
Cultura Erfgoed in Ede officieel geopend 
 

Cultura Erfgoed is vrijdag 14 december officieel geopend door 
wethouder Hester Veldman van Kunst en Cultuur in aanwezigheid 
van veel genodigden waaronder een vertegenwoordiger van het 
bestuur van AWN afd. 17 dat Ede in haar werkgebied heeft. 
Cultura Erfgoed is een samenwerkingsverband van het Historisch 
Museum Ede, de vereniging Oud 
Ede, het Platform Militaire Historie 
Ede en het archief en de afdeling 
Archeologie van de gemeente Ede 
en de bibliotheek van Cultura.  
Het doel van Cultura Erfgoed is 
samenwerking én uitwisseling van 
kennis en informatie over het 
cultureel erfgoed van Ede en het 
buitengebied. De rol van AWN 

Afdeling 17 en actieve leden uit de regio Ede wordt komende tijd 
verder ingvuld met bv. lezingen en een schervenavond. 
Cultura Erfgoed is wekelijks open op drie dagdelen: maandag van 
11.00 tot 15.00 uur, woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en donderdag 
ook van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
 
 
 



Basiscursus Archeologie 
 
NB door problemen met onderstaand email adres aub nogmaals opgeven !! 
Zoals elk jaar vindt in januari- maart  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).  
In een nieuwe, natuurlijk verbeterde, opzet. 
 
Concept agenda: 

• 15 januari, dinsdagavond, Startbijeenkomst  in het Depot Nijmegen. 
• 22 januari, dinsdagavond, Jan Verhagen houdt in Depot Arnhem een inleiding Archeologie. 
• 29 januari, dinsdagavond, Rob Nijsse behandelt de theorie van het Meten en Tekenen, in 

Depot Arnhem 
• 2 februari, zaterdag, van 10.00 - 13.00 practicum Meten en Tekenen in het Depot Arnhem. 
• 5 februari, theorie Determinatie van scherven en andere vondsten in Depot Arnhem23 

februari, zaterdag, van 10.00 tot 13.00, Veldverkenning ergens in afd. 16 of 17, we moeten op 
zoek naar interessante locaties! 

• 2 Maart, zaterdag, van 10.00 tot 13.00, slotdag met determinatie vondsten Veldverkenning 
met afdoend aantal deskundigen aanwezig om te helpen. 

 
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, veldwerk.awn17@gmail.com en voor de 
zekerheid nijsse@bart.nl . We kunnen maximaal 20 mensen aan, dus geef je snel op!. 
 
 

 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 9 januari Nieuwjaarsborrel 19.30 u met lezingen van de werkgroepen; Depot, 
Hazenkamp 66, Arnhem. 
 
Woensdag 13 februari: Lezing; Mogelijk in Cultura Ede  
 
Woensdag 13 maart: Ledenvergadering  
 
Woensdag 10 april: Lezing door Jan Verhagen 
   
Woensdag 8 mei: Lezing ism BTV Elderveld door René Isarin over opgravingen in Bemmel 
 
Woensdag 12 juni: Lezing 
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Woensdag 11 september: Lezing door Piet van Lijssel: vorstengraven in Oss 
 
Zaterdag 21 september: najaarsexcursie, o.a. vorsten graven in Oss 
 
Woensdag 12 juni: Lezing  
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