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1. Inleiding: nieuwsbrief nieuwe stijl 

Nu de laatste coronamaatregelen zijn geschrapt, breken ook voor 

onze afdeling weer nieuwe tijden aan. We kunnen na twee jaar (!) 

weer aan de slag met het organiseren van afdelingsactiviteiten. 

Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Onze meest 

recente excursie naar de Vikingententoonstelling in Terra Maris was in 

ieder geval een groot succes! 

Dit is een nieuwsbrief nieuwe stijl. De nieuwsbrief richt zich voortaan 

op actuele mededelingen; de uitgebreide verslagen van 

publieksactiviteiten en andere publicaties en studies worden voortaan 

gepubliceerd in het orgaan dat daarvoor bedoeld is: Zuidwesterheem, 

dat vier keer per jaar verschijnt. 

De nieuwsbrief wordt daardoor beknopter en overzichtelijker. U ziet 

in één oogopslag wat de belangrijkste nieuwsfeiten, aankondigingen 

en data zijn. We hopen dat we u daarmee beter van dienst kunnen 

zijn. 

Blijf uw eigen aankondigingen voor de nieuwsbrief sturen naar 

nieuwsbrief@awnzeeland.nl 

 

2. Excursies en activiteiten 

Nu de coronamaatregelen zijn geschrapt, hebben we als afdeling weer 

mogelijkheden voor activiteiten. We zijn enthousiast aan de slag 



gegaan, hoewel in sommige gevallen exacte data en gegevens nog 

ontbreken. Maar dan kan u ze alvast met potlood in uw agenda 

schrijven.  

Wat we in ieder geval zeker gaan doen: maandag 23 mei houden we 

bij Erfgoed Zeeland in Middelburg een schervenavond van 19:30 tot 

21:30 uur. Bert van der Zwaluw en Albert Holland geven uitleg over 

aardewerkvondsten. Deelnemers gaan aan de slag met de scherven, 

en leren hoe ze de fragmenten ‘bij elkaar kunnen puzzelen’ en 

vervolgens (met schilderstape) kunnen leren lijmen. Een interessante 

en ook gezellige avond, waarvoor we u van harte uitnodigen. Meldt u 

aan via secretariaat@awnzeeland.nl. Deelnemers krijgen na 

aanmelding meer bijzonderheden over de avond te horen.  

Naar aanleiding van de voortdurende opgravingen in Hulst houdt de 

gemeente Hulst dit komende jaar een aantal interessante lezingen. 

Ook daar proberen we een gezamenlijke activiteit van te maken.  

Daarnaast zijn 17, 18 en 19 juni de Nationale Archeologiedagen. Het is 

de bedoeling op die zaterdag de 18e juni als afdeling Zeeland & West-

Brabant een interessante activiteit te verzorgen, in samenwerking met 

Erfgoed Zeeland. We houden u op de hoogte, maar zet deze data 

s.v.p. alvast in uw agenda.  

Data die ook vast staan zijn die van het Middeleeuws Festijn op 

Buitenplaats Westhove. Ook AWN Zeeland/West-Brabant staat daar 

altijd met een stand waarin we in Middeleeuwse kledij het zoutzieden 

demonstreren. Een ontzettend leuk muzikaal en demonstratief 

evenement in de buitenlucht waar soms meer dan 1000 bezoekers op 

af komen….. en natuurlijk ook een gezellige dag voor AWN-leden die 

samen meedoen aan de demonstratie. Voor een natje en een droogje 

wordt gezorgd. We staan er altijd met een man of zes, maar kunnen 

zeker extra mensen gebruiken, dus meldt u aan om mee te doen aan 

de demonstratie! Data zijn de laatste twee dinsdagen van juli en de 

eerste drie van augustus (dus 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus) 
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We zijn al weer bezig met het plannen van een echte ZAAD-dag in 

oktober. De definitieve datum geven we zo snel mogelijk aan u door. 

We willen tevens in november met onze afdeling een bezoek brengen 

aan het Gruuthusemuseum in Brugge, waar op dit moment een 

interessante tentoonstelling wordt gehouden over Brugge in het jaar 

1000.  

https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/brugge-in-

het-jaar-1000 

De tentoonstelling neemt 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 
Brugge, dat in die tijd werd gezien als het Venetië van het Noorden , 
maar qua handelspositie ook wel het ‘New York van de 
Middeleeuwen’ wordt genoemd. Dat maakt nieuwsgierig! 
We zijn druk bezig met het aankleden van het programma, maar het 

belooft nu al een leuke en interessante dag te worden. U kunt zich 

opgeven op het mailadres nieuwsbrief@awnzeeland.nl. We hopen op 

een grote opkomst, net als bij de excursie naar de Zwinsteden-

expositie en die naar de Vikingen-tentoonstelling in Terra Maris. Geef 

s.v.p. aan als u geen eigen vervoer heeft, maar toch graag mee wil. 

Dan kunnen we kijken met wie u kan meerijden. 

3. Zuidwesterheem 

De eerstvolgende Zuidwesterheem verschijnt omstreeks 19 april. In 
deze nieuwe Zuidwesterheem onder meer een verslag van 
bovengenoemde excursie naar Terra Maris. Daarnaast schrijft Bas 
Chamuleau over de archeologische waarde van amateurvondsten 
tijdens opgravingen. 

4. Archeologie in het nieuws 

Geniet u trouwens ook zo van de tv-serie Het Verhaal van Nederland 
met Daan Schuurmans, iedere woensdagavond op NPO1? Weliswaar 
geen serie die direct gaat over archeologie, maar toch een mooi 
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boeiend beeld geeft van de geschiedenis in ons land, waarbij periodes 
levensecht worden uitgebeeld. Daardoor komen voorwerpen uit onze 
opgravingen in gedachten ook echt tot leven.  

Hieronder enkele van de recente publicaties in de PZC, BN/De Stem en 
Omroep Zeeland; meer vindt u in de Zuidwesterheem: 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14493398/archeoloog-vindt-
grote-middeleeuwse-waterput-in-centrum-hulst-dit-heb-ik-nog-niet-
eerder-gezien 

https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/heemkundekring-halchterth-
kan-in-het-heemhuis-blijven-zelfs-als-koop-ervan-niet-lukt~a14f9d9f/ 

https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/tien-graven-uit-vijftiende-eeuw-
ontdekt-bij-rioleringswerkzaamheden-aan-de-zuidzijde-
zoom~af52d048/ 

 

Tot zover deze nieuwsbrief van maart-april. De volgende nieuwsbrief 
is die voor de maanden mei-juni. Tot binnenkort! 

Namens het bestuur van AWN afdeling Zeeland & West-Brabant, 

Ariane Lafort-de Lepper. 
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