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PRIKBORD

Lezing Woensdag 13 februari. Ontstaan van de
mens en zijn verspreiding over de aarde. Koos
Keijzer. Aanvang 20.00 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Met groet Het bestuur.

Lezing Woensdag 13 februari. Ontstaan van de mens en zijn verspreiding over de aarde. Koos
Keijzer.
Aanvang 20.00 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Dit verhaal beslaat een periode van 7
miljoen jaar en schetst de ontwikkeling van
de mens tot in onze tijd met als hoofdvraag:
wanneer, waar en hoe zijn de menselijke
soorten ontstaan en over de aarde
uitgezwermd? Antwoorden hierop brengen
weer andere vragen met zich mee: welke rol
hebben klimaten, natuurverschijnselen,
landschappen en grondstoffen daarbij
gespeeld? Wat zijn de verschillen tussen de
huidige mensenrassen? Waarom winnen
Afro-Amerikanen de 100 meter en Ethiopiërs de marathon? Waaraan kun je zien dat onze evolutie
nog niet is afgerond? Waarom zijn wij de overheersende diersoort op aarde geworden en hebben
West-Europeanen andere volkeren onderworpen en gebeurde dat niet omgekeerd? Wat is onze
toekomst op aarde?
Dr. ir. C.J. (Koos) Keijzer (1950) werkte als wetenschappelijk onderzoeker en docent aan de
Landbouw Universiteit te Wageningen heeft zich daarbij en sindsdien gespecialiseerd in de genetica,
evolutie, natuurkunde en biomechanica. Hij behoort net als u tot de enige diersoort die vuur leerde
beheersen, planten en dieren domesticeerde en zijn voedingspatroon en lichaam daarmee radicaal
veranderde.

Terugblik Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari 2019
Het nieuwe jaar vol met activiteiten is afgetrapt met
een receptie. Onder het genot van een borrel en
hapjes goed verzorgd door Ben Clabbers, blikten we
terug op de activiteiten van 2018: Onder het genot van
een borrel en hapjes, besprak voorzitter Jan Verhagen
de rol van amateurarcheologen bij opgravingen en
rapportage. Vervolgens gaf Hans Dobbe van de
Archeologische werkgroep Wageningen een
uiteenzetting over vondsten in en rond Wageningen
en hoe je met behulp van kaartmateriaal
archeologisch onderzoek kunt doen.
De derde spreker was Hans Roem van de
Archeologische werkgroep Bergh Hij gaf een boeiende
lezing over de vondsten in Montferland en de rol die de
lokale overheid kan hebben.
Rob Nijsse van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog
vertelde over de sporen uit de Tweede Wereldoorlog in
de omgeving van Arnhem en de mogelijkheid om een
Duitse hangaar te behouden.
Workshop fotogrammetrie Zaterdag 23 februari in Amersfoort
Deze werkshop is bedoeld voor een ieder die zich wil gaan verdiepen
in het gebruik van fotogrammetrie in de archeologie, zowel onder als
boven water. Aan de hand van eigen ervaringen wordt in deze
workshop stap voor stap aangegeven op welke wijze een goed
resultaat kan worden verkregen. Hierbij wordt ook aandacht besteed
aan het voorkomen van fouten / missers.
In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan de techniek om
vanuit fotogrammetrie tot een geprint 3D-model te komen. Voor deze
workshop wordt een uitgebreide syllabus beschikbaar gesteld.
De workshop wordt gehouden in het Archeologisch Diensten Centrum
ADC in Amersfoort.
Tijdsduur workshop 09:30 – 16:30 uur, inloop vanaf 09:00 uur met
koffie / thee. Kosten voor deelname € 50,00, dit is inclusief koffie/ thee
en lunch. Aantal deelnemers maximaal 12!
Opgave voor deelname tot uiterlijk donderdag 21 februari 2019 via secretariaat@lwaow.nl
Agenda Jaarvergadering 13 maart, 19.30 u Depot Arnhem
U bent van harte uitgenodigd op de jaarvergadering aanstaande woensdag 13 maart om 19.30 u,
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem AGENDA:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering op 14 maart 2018
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2018
6. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2018; b. Verslag kascontrolecommissie; c. Benoeming lid en
reservelid kascommissie; d. Decharge bestuur; e. Vaststellen begroting 2019
7. Bestuursverkiezing

Alle bestuursleden, behalve Ron Moerenhout zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten
kunnen zich tot 13 maart opgeven bij de secretaris (secretaris.awn17@gmail.com )
8. Rondvraag en sluiting
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 februari: Lezing; Ontstaan van de mens en zijn verspreiding over de aarde. Koos
Keijzer. Aanvang 20.00 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Woensdag 13 maart: Ledenvergadering Aanvang 19.30 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA
Arnhem
Woensdag 10 april: Lezing door Jan Verhagen Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta;
Aanvang 20.00 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Woensdag 8 mei: Lezing ism BTV Elderveld door René Isarin over opgravingen in Bemmel
Woensdag 12 juni: Lezing
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

