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Editie maart 2019 

 
    PRIKBORD       

  
Save the date: Jaarvergadering en Lezing 
Woensdag 13 maart. Medel in de Romeinse 
tijd: Over immigranten uit het noorden, een 
bijzonder grafveld en rijke vondsten. Johan 
van Kampen en Henk van der Velde Aanvang 19.30 u 

Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
Ledenvergadering Woensdag 13 maart Aanvang 19.30 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA 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 
 

De hyperlink naar het jaarverslag met daarin opgenomen de notulen, financiële stukken e.d. is: 



https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/wp-
content/uploads/2019/02/Jaarverslag-AWN-Afd-17-2018.pdf 
Je kunt ze ook vinden op onze website: in het submenu "Documenten staan de Jaarverslagen. 
 
 
VERVOER NODIG ? MEERIJDEN ? neem contact op met de secretaris 
(secretaris.awn17@gmail.com ) en wellicht kunnen we wat regelen ! 
 
Lezing Woensdag 13 maart. Medel in de Romeinse tijd: Over immigranten uit het noorden, een 
bijzonder grafveld en rijke vondsten Johan van Kampen en Henk van der Velde Aanvang 20.30 u 
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
 

In 2016 en 2017 vonden grootschalige opgravingen plaats bij Medel (in de 
buurt van Tiel). Maar liefst vijf archeologische bedrijven groeven naar sporen 
uit de Steentijd tot in de Middeleeuwen. Het is daarmee het grootste 
archeologische project dat in het afgelopen decennium heeft 
plaatsgevonden en archeologen zijn nog erg druk om alle ontdekkingen te 
beschrijven en te duiden. In deze lezing lichten Johan van Kampen (VU-
HBS) en Henk van der Velde (ADC ArcheoProjecten) een tipje van de sluier 
op voor de Romeinse tijd. Wat 
doen scherven uit het noordelijk 
kustgebied in Medel? Wie  lagen 
er begraven en waarom zaten er 
zoveel bijzondere vondsten in de 
bodem. Stond er misschien een 
villa? Zomaar wat vragen waar 
ze in deze lezing een antwoord 
op proberen te geven. 
 

 
 
Voorgestelde wijzigingen statuten Landelijke AWN 
 
In veranderende tijden moeten organisaties meeveranderen, ook de AWN. De laatste wijziging van 
de Statuten was in 2011, acht jaar geleden. Inmiddels is er veel veranderd en achtte het landelijk 
bestuur het zinvol om onze Statuten daar op aan te passen. Ook tekstuele vereenvoudiging en 
verschuiving van onderwerpen naar het Huishoudelijk Reglement (eenvoudiger aan te passen) 
speelden hierbij een rol. 
De concept Statuten zullen op de algemene ledenvergadering op 13 april 2019 te Enschede ter 
goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Tevens zijn de concept Statuten naar alle afdelings-
secretariaten verstuurd met het verzoek om deze aan hun leden bekend te maken. U vindt deze 
wijzigingen in bijgaande link: https://www.awn-archeologie.nl/2019/voorgestelde-wijziging-van-de-
statuten/   In het eerste nummer van ons AWN Magazine vindt u meer informatie. 
 
 
Uitnodiging voor de 68e ALV AWN op zaterdag 13 april 2019 in Enschede 
 
Het landelijk bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 68e Algemene 
LedenVergadering 2019. 
Het programma voor die dag ziet er - onder voorbehoud - als volgt uit : 
 
09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie, thee en krentenwigge 
10.00 - 10.05  uur Dagopening door coördinator Paul van Wijk 
10.05 - 10.15  uur Welkomstwoord door Kees de Rooij, voorzitter van AWN-afdeling Twente 



10.15 - 10.30  uur Toespraak door Hesther Maij, gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel 
10.30 - 10.35 uur Opening van de ALV door de voorzitter, de heer Gajus Scheltema 
10.35 - 12.30 uur Algemene LedenVergadering (zie hiernaast/hieronder) 
12.30 - 12.35 uur Toelichting op het middagprogramma door coördinator Paul van Wijk 
12.35 - 13.30 uur Lunch 
13.30 - 16.00 uur Middagprogramma, georganiseerd door afdeling 19, Twente 
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
 
Op de landelijke website www.awn-archeologie.nl kunt u in de loop van maart nadere informatie 
vinden, waaronder de wijze van aanmelding voor die dag (uitsluitend via e-mail). 
Dan zal ook de complete uitnodiging worden getoond met daarin de locaties, de route en het 
middagprogramma. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij landelijk secretaris Henk 
Kluitenberg, tel. 0317-613050 en e-mail h.kluitenberg@caesar-advies.nl. 
Alle betrokken stukken krijgt u na aanmelding via de e-mail toegestuurd en zullen ook op landelijke 
website worden geplaatst. Alle leden zijn welkom; noteert u de dag vast. 
 
 
Beste AWN-ers, 
 
Als AWN en als afdeling 17 hiervan verlenen wij graag onze medewerking aan opgravingen 
uitgevoerd door professionele archeologen en archeologische diensten in ons gebied. Zelfstandig zijn 
wij ook heel goed in staat om een opgraving, een veldverkenning of andere archeologische activiteit 
van begin tot einde tot een goed einde te brengen. Het veldwerk hiervan is meestal het probleem 
niet, liefhebbers genoeg, maar een afronding van een project in de vorm van een informatief én 
leesbaar rapport, daar schort het nog weleens aan. Niet iedereen is hier vaardig in en niet iedereen 
die dit wel is, heeft daar de tijd voor. Naar de overheden toe, b.v. de gemeentearcheologen van 
Arnhem en Ede en de RCE, is de uitwerking van een project tot een rapport met bevindingen en 
conclusies nou net de reden waarom de activiteit werd uitgevoerd. We 
graven immers niet louter om interessante vondsten te doen, maar zeker ook 
om onze kennis van het erfgoed te vergroten en te delen. 
Daarom deze oproep: de afdeling heeft grote behoefte aan leden die de 
documenten van opgravingen (deels van onuitgewerkte projecten) tot een 
leesbaar rapport willen en kunnen verwerken. Enige veldwerkervaring is wel 
vereist. Verder een vlotte pen, een secure wijze van werken en enig 
doorzettingsvermogen natuurlijk. Als voorbeeld kunnen rapporten dienen van 
andere projecten. Ook is het mogelijk om deelwerkzaamheden voor de 
rapporten uit te voeren, bijvoorbeeld het digitaal tekenen van een 
situatiekaartje of opgravingsplattegrond, het beschrijven van het 
vondstmateriaal of de historische achtergrond. 
Heeft u hier zin in en bent u beschikbaar? Gaat u binnenkort met pensioen en bent u bang voor het 
zwarte gat? Of wilt u eerst wat meer weten? Neem dan contact op met Jan Verhagen via 
voorzitter.awn17@gmail.com 
 
 

 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/ 
 
 

 



Coördinator _|xy xÇ _xxw_|xy xÇ _xxw_|xy xÇ _xxw_|xy xÇ _xxw  AWN afd-17: voor het ontvangen van goede berichten en 

minder goede berichten. 
 
Ik ontvang graag uw bericht om de leden te informeren. Het melden aan de Coördinator kan ook door 
andere leden!  
Coördinator Ben Clabbers, tel. 026-4452678 of mob. 06-29029084.   
 
 
Jaaragenda  
 
 
Woensdag 13 maart: Ledenvergadering Aanvang 19.30 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA 
Arnhem  
 
Lezing Woensdag 13 maart. Medel in de Romeinse tijd: Over immigranten uit het noorden, een 
bijzonder grafveld en rijke vondsten Johan van Kampen en Henk van der Velde Aanvang 20.30 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 in de Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, Arnhem 
inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur 
   
Woensdag 8 mei: Lezing ism BTV Elderveld door René Isarin over opgravingen in Bemmel 
 
Woensdag 12 juni: Lezing Jos van Nistelrooij en Mia Corbeek: Huis Rijswijk (bij Groessen) 
 
Maandagmiddag  24 juni: 13.00 -15.30 uur; 14.30 uur ontmoeting met Wethouder Veltman; 
Schervenmiddag Cultura Ede, Molenstraat 45, 6711 AW Ede 
 
Woensdag 11 september: Lezing door Piet van Lijssel: vorstengraven in Oss 
 
Zaterdag 21 september: najaarsexcursie, o.a. vorsten graven in Oss 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis 
 
 


