
Nieuwsbrief 1-2022 AWN-afdeling Zeeland 

West-Brabant / januari-februari 2022 

1. Inleiding 

2. Excursie Vikingen in Zeeland zaterdag 19  juni 

3. Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet 18 februari 

4. Archeologie in het nieuws 

5. Expo ‘Brugge in het jaar 1000’ 

6. Publicaties Bas Chamulaux  

 

1. Inleiding 

Een aantal van de beperkende coronamaatregelen is geschrapt, 

waardoor musea weer open mogen en we elkaar – op basis van de 

geldende voorzorgsmaatregelen – als amateur-archeologen dus weer 

kunnen treffen. We nemen meteen de gelegenheid te baat met een 

leuke excursie op zaterdag 19 februari. We hopen u daar weer te zien. 

Hieronder leest u er meer over. Tot hopelijk binnenkort dus! 

Hans de Vos 

Ariane Lafort-de Lepper 

 

2. Excursie Vikingen-tentoonstelling Terra Maris met Aagje 

Feldbrugge 

Zaterdag 19 februari om 1100 hopen we u te treffen bij 

natuurmuseum Terra Maris in Oostkapelle. Het museum heeft de 

afgelopen twee jaar een tentoonstelling gehad over Vikingen in 

Zeeland. Maar vanwege lockdowns is niet iedereen in de gelegenheid 

geweest deze tentoonstelling te bezoeken. De tentoonstelling zal nu 

begin maart worden beëindigd. Daarom bieden we nu voor iedereen 

de gelegenheid om over de tentoonstelling te bekijken samen met 

samensteller Aagje Feldbrugge van het Koninklijk Zeeuws 



Genootschap der Wetenschappen. Meldt u aan via 

secretariaat@awnzeeland.nl. Problemen met vervoer, of wilt u graag 

meerijden? Laat het weten, dan kijken we wat we voor u kunnen 

betekenen.  

Het programma start deze zaterdag de negentiende februari om 1100 

met een lezing van Aagje Feldbrugge over de Vikingen waarna ze ons 

meeneemt naar en rondleidt over de tentoonstelling. Als het qua 

weersomstandigheden mogelijk is, wandelen we naar de kuststrook 

waar het Middeleeuws dorp Walichrum moet hebben gelegen.  

Entree, koffie/thee en bolus zijn gratis. Nadere details volgen na 

aanmelding. 

Om alvast in de stemming te komen, hier één van de reportages die 

Omroep Zeeland maakte over de tentoonstelling. 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/12895903/zeeland-was-

mogelijk-uitvalsbasis-voor-vikingen 

 

3. Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet 

Datum: vrijdag 18 februari 2022 
Tijd: van 10.30 ontvangst/11.00 uur tot 16.00 cursus 
Adres: Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN Schijndel, 
BrabantMocht de cursus-op-;locatie niet door kunnen gaan vanwege 
coronarichtlijnen dan wordt. als, tussenstap op 18 februari een 
digitaal spreekuur georganiseerd. De cursus- op-locatie wordt dan op 
een later moment gepland. 
Kosten: 17,50 pp voor de cursus-op-locatie 
Aanmelden via info@heemschut.nl of via secretaris@awn-
archeologie.nl onder vermelding van :voor- en achternaam; adres; lid 
van: …; telefoonnummer; emailadres. Vragen? Mail 
h.m.lavermanberbee@gmail.com of bel 0623618314 
Als voorbereiding op de cursus. ontvangt u een link naar de module: 
Omgevingswet en cultureel erfgoed: een eerste kennismaking. 

mailto:secretariaat@awnzeeland.nl
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/12895903/zeeland-was-mogelijk-uitvalsbasis-voor-vikingen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/12895903/zeeland-was-mogelijk-uitvalsbasis-voor-vikingen


Doel: verwerven van enige basiskennis over de omgevingswet, de 
erfgoedwet en burgerparticipatie. Deze kennis heeft u nodig voor deel 
2, Cursus-op-locatie d.d. 18. Februari 2022 
De digitale basiskennis module volgt u zelfstandig. op een door u te 
bepalen moment. Reken op een 40 tot 60 minuten. U kunt de stof ook 
met tussenpozen tot u nemen. De link blijft actief. 
Uiterlijk 13 februari heeft u de module doorgenomen. Na het 
doornemen van de cursus horen wij graag welke vragen opmerkingen, 
suggesties u heeft. Zeer wel mogelijk kunt u zelf van tevoren ook al 
een casus, of andere punten inbrengen, meenemen of draag een 
casus aan ,die tijdens de cursusdag kan worden besproken (of op een 
ander moment). Mail naar h.m.lavermanberbee@gmail.com o.v.v. 
cursus Omgevingswet Brabant, februari 2022. 

 

4. Archeologie in het nieuws 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14330705/van-een-gebit-tot-
een-vliegtuigstoel-deze-dingen-werden-gevonden-tussen-het-
zeeuwse-zand 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14283305/megaklus-zeeuws-
archief-500-jaar-zeeuwse-families-digitaliseren 

 

5.  'Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000.' 

Brugge - het Venetië van het Noorden, het New York aan de 
Noordzee - is vooral bekend als bruisende handelsmetropool in 
de late middeleeuwen. Maar, het uitzonderlijke succes van deze 
stad kwam niet uit de lucht vallen. Tot 27 oktober 2023 vind je in 
het Gruuthusemuseum in Brugge de tentoonstelling 'Verhalen uit 
de ondergrond. Brugge in het jaar 1000'. De tentoonstelling is 
een samenwerking tussen Raakvlak en Musea Brugge en neemt 
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je mee naar de fascinerende periode rond het jaar 1000. 
Archeologen en historici beschouwen het jaar 1000 namelijk als 
een scharniermoment in de geschiedenis van de stad. Alle 
elementen voor de latere bloeiperiode zijn dan aanwezig: de 
graaf, de kerk, ambachten, handel en een unieke plaats in het 
landschap. De expo toont de belangrijkste archeologische sites in 
en rond de stad en brengt een collectie topvondsten uit de regio 
samen. 
 
Reis mee van de burcht van de graaf tot bij de schapenboeren in 
de kustvlakte. Van de velden op de arme zandgronden tot de 
eerste handelscontacten met Scandinavië... Vondsten als 
walvisbot, schaatsen, juwelen en een berenschedel brengen de 
verhalen tot leven. 
De bronnen zijn schaars, maar de verhalen groots! 

    

 

6. Publicatie Bas Chamuleau / Museum Het Bolwerk in Ijzendijke  

Via onderstaande links is het aandeel van Bas Chamuleau in de 
informatie van Museum het Bolwerk te IJzendijke te raadplegen. 

https://www.staatsspaanselinies.eu/nl/kenniscentrum/bibliotheek.ht
m 

https://www.staatsspaanselinies.eu/nl/download/file:lezing-bas-
chamuleau.htm 

Eventuele reacties gaarne rechtstreeks 
naar chamuleau@zeelandnet.nl 

---- 

Tot zover deze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief voor de 
maanden maart april moet over een aantal weken alweer in uw 
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digitale brievenbus liggen. Daarin meer informatie over een nieuwe 
excursie die we aan het organiseren zijn: een veldwerkdag! 

Tot binnenkort! 

 

 


