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    PRIKBORD    

    

 Vanwege de Coronacrisis zijn de lezingen en 
andere activiteiten tot nader orde en tot onze 
spijt afgelast. 
  

Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
We houden jullie op de hoogte wanneer activiteiten weer doorgang vinden. 
 
Gatenpotten !?? 
 
Een lid van onze afdeling Walter Prinze schreef een tweetal artikelen over mysterieuze gatenpotten 
voor Bloemblad , het kwartaalorgaan van Floralia in Bennekom. De functie is tot op heden onbekend 
en het verzoek aan de lezers om reacties. Inmiddels heeft hij contact gehad met kunsthistorici, al dan 
niet gespecialiseerd in Pieter Bruegel, in België en Nederland. Daar kwam hij niet verder mee. Het 
fenomeen gatenpotten heeft tot nu toe veel archeologen bezig gehouden, maar Dhr. Prinze  meent 
de juiste verklaring te hebben gevonden, een beter dan wat tot nu toe werd aangenomen. Het artikel 
is bestemd door tuinliefhebbers, personen die zich bezighouden met siertuinen en ook het kweken 
van kruiden. Mochten er lezers van deze nieuwsbrief suggesties hebben, laat het ons dan weten: 
w.prinsze@chello.nl of secretaris.awn17@gmail.com.  
 



 



 



 



 



Lid van de AWN worden nog nooit zo aantrekkelijk! 
 
AWN leden hebben het onlangs verschenen practhige boek “Romeinen langs Rijn en Noordzee” 
gratis ontvangen. LET OP dit boek is nu het welkomstgeschenk voor elk nieuw lid! 
 
In dit rijk geïllustreerde boek wordt de noordgrens , Limes, van het Romeinse rijk beschreven door 
Paul van der Heijden en Evert van Ginkel, beiden specialisten op het onderwerp die al vele 
publicaties over Romeins Nederland op hun naam hebben staan. 
 
Degenen die deze nieuwbrief ontvangen en nog geen lid zijn: voor slechts 55 euro per jaar ontvangt 
u 4 maal het eveneens prachtig geïllustreerde Magazine: “Archeologie in Nederland” met 
beschrijvingen van archeologische activiteiten in Nederland, telkens samen met het “AWN Magazine” 
met daarin de AWN activiteiten en mededelingen. 
Daarbij een maal per jaar een boek over een Archeologisch onderwerp, zoals nu over de Limes. 
Verder kunt u deelnemen aan de vele AWN activiteiten, lezingen en cursussen. 
Opgeven als lid gaat via: https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/ Wij verwelkomen u graag en 
hopelijk mogen wij u in de loop van dit jaar als lid noteren. 
 
Indien u al lid bent, geef dan deze informatie door aan andere mogelijk geïnteresseerden: de meeste 
nieuwe leden komen via leden  in aanraking met de AWN ! 
 
PS. Het boek kan ook separaat besteld worden voor 19,95 euro excl. verzend kosten. 
 
 

 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. k 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; b.clabbers@telfort.nl.  
 
 


