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 AWN Erepenning voor Ben Clabbers ! 
Werkdinsdagen weer coronaproof van start. 
  

Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
 
 
AWN-erepenning voor Ben Clabbers 
 

Op dinsdag 4 augustus j.l. verraste landelijk 
voorzitter Gajus Scheltema de niets vermoedende 
Ben Clabbers in de werkruimte van AWN-afdeling 
Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland met de Algemene 
Erepenning van de AWN.  
Wanneer iemand van deze afdeling die erepenning 
verdient, is dat zeker Ben Clabbers. In totaal 
maakte hij vijftien jaar deel uit van het 
afdelingsbestuur, zeven jaar als voorzitter en acht 
jaar als secretaris. Als voorzitter bracht Ben rust en 
stabiliteit in de afdeling na een periode van interim-

voorzitters en bouwde hij aan een goede 
relatie met de nieuw aangestelde 
stadsarcheoloog van Arnhem. Mede hierdoor 
kon de afdeling menig archeologisch project 
ondersteunen in Arnhem en omgeving. Ook 
als secretaris functioneerde Ben voortreffelijk 
en konden de andere bestuursleden altijd op 
hem bouwen. 
Ben staat bekend als iemand voor wie niets te 
veel is en op wie je altijd een beroep kunt 
doen en ook na zijn bestuursperioden bleef hij 
actief en betrokken binnen de afdeling. Zo 



nam hij de zorg voor 'lief en leed' op zich met 
aandacht voor de persoonlijke situatie van leden. 
Daarnaast bleef hij actief bij activiteiten van de 
afdeling zoals veldwerk, lezingen en evenementen. 
Kortom een AWN'er in hart en nieren, daarnaast 
nog op diverse andere terreinen actief voor de 
samenleving, zowel binnen als buiten de 
landsgrens. 

Afdelingsvoorzitter Jan Verhagen onderstreepte de 
woorden van onze landelijk voorzitter met een fraaie 
bos bloemen. Zo'n dertig AWN'ers woonden de 
uitreiking bij en de organisatie kon hen allemaal een 
goed plekje te geven in de coronaproof gemaakte 
werkruimte. Zangeres Kirsten Berkx en gitarist Amir 
Swaab zorgden voor aangename muzikale 
intermezzo's. 
 

 
Vanaf dinsdag 4 augustus zijn de werkdinsdagen weer coronaproof van start gegaan in 
Arnhem ! 
 
Vrijwilligersfunctie: Medewerker educatieve projecten Cultura Erfgoed 
 
Cultura Erfgoed is een samenwerkingsverband van het Historisch Museum Ede, de Vereniging Oud 
Ede, Cultura, het Platform Militaire Historie Ede en 
de gemeentelijke afdelingen Archeologie en het 
Gemeentearchief. Cultura Erfgoed zoekt nauwe 
samenwerking met alle erfgoedverenigingen en 
musea in de gemeente Ede. Vanuit deze 
samenwerking werkt Cultura Erfgoed ook aan 
brede educatieve diensten voor de scholen in de 
gemeente. 
In Cultura Erfgoed worden regelmatig 
kinderactiviteiten georganiseerd rondom de historie 

van Ede waarbij diverse thema’s aan bod komen. Meestal op de 
woensdagmiddag, maar soms ook op andere dagen. Deze 
activiteiten vragen om meer begeleiding en daarom zoeken wij 
versterking. 
Medewerker educatieve projecten Vind jij het leuk om creatief 
bezig te zijn met de Edese historie? Werk je graag met kinderen? 
Ben je enthousiast en creatief? Dan zoekt Cultura Erfgoed jou!  
Het gaat om het begeleiden van kinderen bij knutselmiddagen 
waarbij je op een laagdrempelige manier werkt met onderwerpen 
uit de Edese geschiedenis. Bij interesse is het ook mogelijk als 
begeleider bij de ArcheoHotspot Ede te worden ingezet. In deze 
functie werk je nauw samen met medewerkers van Historisch 
Museum Ede en met de vakgroep archeologie van de gemeente 
Ede. Werktijden zijn doorgaans op de woensdagmiddag. Het 
aantal uren en andere werkdagen (bijv. Archeohotspot) in 
overleg. 
Cultura Erfgoed biedt: 



• Een gezellig team waarmee je samenwerkt; 
• Een inspirerende werkomgeving in Cultura aan de Molenstraat in Ede; 
• Lekkere koffie of thee en een jaarlijks vrijwilligersuitje. 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar 
info@historischmuseumede.nl 
Websites: https://www.edetoenennu.nl/instelling_museum/amr/  
https://www.cultura-ede.nl/erfgoed.aspx  
https://archeohotspots.nl/?page_id=711  
 
 
Woensdag, 14 oktober, om 19.30 uur lezing door Frank Veldt: ‘GRIEKSE KERAMIEK’, Depot 
Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
In de Griekse oudheid speelde keramiek 
in het dagelijks leven een grote rol. Het 
werd gebruikt om allerhande artikelen in 
op te slaan en te bewaren, bijvoorbeeld 
wijn, olijfolie en water. 
Een groot deel van de archeologische 
vondsten van het oude Griekenland 
bestaat uit keramiek vanwege de relatieve 
duurzaamheid en werd vaak versierd.   
Zo is er roodfigurig aardewerk, waarbij de 
figuren rood zijn en de achtergrond zwart, 
en zwart- figurig, waarbij dat net 
andersom is.  
De lezing zal gaan over het ontstaan 
d.w.z. de geschiedenis van de Griekse 
keramiek, de diverse periodes en de 
motieven zoals mythologische scènes en 
taferelen uit het dagelijkse leven. 
Hij zal tijdens de lezing meegebrachte, relevante scherven laten zien. 
Frank is mede door zijn langdurig verblijf in Griekenland in de gelegenheid om regelmatig diverse 
musea en sites te bezoeken. Hij raakte erg betrokken bij de geschiedenis en archeologie van het 
land. Vanaf 1969 is hij aanwezig geweest bij opgravingen in Macedonië, Griekenland zoals in 
Kavalla, Vergina en Thessaloniki en Kallikratieia. Ook was hij, vanaf 1992 regelmatig aanwezig bij de  
opgraving van het Romeinse Forum, in het centrum van Thessaloniki. 
 
 
 
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. 
 
 
LAATSTE NIEUWSBRIEF IN DEZE VORM 
De nieuwsbrief zal voortaan als nieuwsbericht worden verstuurd per email. De papieren vorm zal 
hiermee ook ophouden te bestaan. Mochten de leden die nog de papieren versie ontvangen en in het 
bezit zijn van een emailadres, geef dat dan door aan secretaris.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. 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.  
 
 


