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1. Inleiding 

Terwijl we de zomer tegemoet gaan, staan er voor AWN Zeeland-West-Brabant 

de komende tijd weer een aantal interessante zaken op het programma. 

Daarover meer in deze nieuwsbrief. 

Zoals we hebben uitgelegd in de vorige nieuwsbrief, is dit een nieuwsbrief 

‘nieuwe stijl’. De nieuwsbrief richt zich voortaan op actuele mededelingen, 

nieuwsfeiten, aankondigingen en een korte samenvatting van archeologie in de 

media. Uitgebreidere verslagen, publicaties en studies staan voortaan in de 

Zuidwesterheem, die vier keer per jaar verschijnt. De nieuwsbrief is daardoor 

beknopter en overzichtelijker.  

Blijf uw eigen aankondigingen voor de nieuwsbrief sturen naar 

nieuwsbrief@awnzeeland.nl 

Ariane Lafort-de Lepper 

2. Archeologiedagen in juni 

17, 18 en 19 juni zijn de Nationale Archeologiedagen. Zet deze data svp in uw 

agenda.  

17 juni is er een rondleiding over het verdronken dorp van Tolsende, zaterdag 

de 18-de zijn er verschillende activiteiten in het gebouw van Erfgoed Zeeland. 

Meer hierover kunt u vinden op deze webpagina: 

https://www.erfgoedzeeland.nl/nad-2022.  

https://www.erfgoedzeeland.nl/nad-2022


Daarnaast zijn er op verschillende plekken in Zeeland en West-Brabant 

archeologische activiteiten. Die kunt u vinden op de site 

www.archeologiedagen.nl. 

3. Nieuwe schervenavond maandag 13 juni 

De schervenavond die we 23 mei hielden, was een groot succes. Zo’n succes dat 

de deelnemers de week daarna opnieuw bij elkaar kwamen en er nu weer een 

nieuwe schervenavond is gepland bij Erfgoed Zeeland in Middelburg op 

maandag 13 juni. 

Onder leiding van Albert Holland, Hans Jongepier, Aagje Feldbrugge en Bert van 

der Zwaluw ging een groep op de eerste schervenavond in de werkruimte van 

het Zeeuws Archief in Middelburg aan de slag. Bedoeling was scherven op 

archeologische wijze te lijmen en zo een object te reconstrueren. De scherven 

waarmee werd gewerkt, waren afkomstig van een opgraving in de jaren 80 bij 

Arnemuiden, van een klein dorpje Nieuwekerke dat daar in de 14e eeuw moet 

hebben gelegen. Het opgegraven materiaal is destijds in een depot verdwenen. 

Albert den Hollander heeft ooit al een stuk over zijn vondsten geschreven voor 

de Zuidwesterheem, in nummer 105. Wilt u meedoen op 13 juni? Laat het ons 

weten op secretariaat@awnzeeland.nl. 

4. Nieuwe website 

Onze afdeling Zeeland-West-Brabant is druk bezig met het opzetten van een 

nieuwe website. De offerte die we kregen van een bedrijf is goedgekeurd. In de 

loop van deze zomer moet de nieuwe website online zijn: actueler, 

interactiever, en een makkelijker te raadplegen archief. In de volgende 

nieuwsbrief vertellen we meer.  

5. Excursies en activiteiten 
 
Wie de komende dagen een leuke oudheidkundige activiteit wil beleven, kan 

terecht op de Romeinse dagen in het Belgische Oudenburg tussen Brugge en 

Oostende op maandag 5 (Tweede Pinksterdag) en dinsdag 6 juni 

https://ram.oudenburg.be/ram/nieuws/romeins-weekend-5-en-6-juni.aspx 

De dinsdagen op 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus zijn de dagen dat we als 

AWN met een stand vertegenwoordigd zijn op het Middeleeuws Festijn op 

Buitenplaats Westhove in Oostkapelle. We zullen daar in Middeleeuwse kledij 

het zoutzieden demonstreren. Een ontzettend leuk muzikaal en demonstratief 

evenement in de buitenlucht waar soms meer dan 1000 bezoekers op af 

http://www.archeologiedagen.nl/
mailto:secretariaat@awnzeeland.nl
https://ram.oudenburg.be/ram/nieuws/romeins-weekend-5-en-6-juni.aspx


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! 

Naar aanleiding van de voortdurende opgravingen in Hulst houdt de gemeente 

Hulst dit komende jaar een aantal interessante lezingen. Daar proberen we een 

gezamenlijke activiteit van te maken.  

We zijn alweer 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 te brengen aan het 

Museum Brugge, waar op dit moment een interessante tentoonstelling wordt 

gehouden over 1000 jaar Brugge.  

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 secretariaat@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 svp aan als u geen eigen vervoer heeft maar 

toch graag mee wilt. Dan kunnen we kijken met wie u kan meerijden. 

6. Jongeren-enquete invullen 

Vanuit de landelijke AWN is een nieuwe werkgroep Jongerenleden opgericht. Bij 

veel vergaderingen en activiteiten zien we vooral veel oudere leden, maar toch 

zijn er landelijk veel jongeren lid van de AWN. Om onze jongerenleden beter te 

bereiken hebben we een enquête gemaakt met vragen over hun wensen binnen 

de AWN. De enquete is aan alle leden gestuurd; jonge leden hebben de link voor 

de enquete dus zelf gehad.. Maar kent u jongeren die (nog) geen lid zijn, maar 

wel op een andere manier betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de 

archeologie in Zeeland en West-Brabant… stuur de link svp door!  

https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/brugge-in-het-jaar-1000
https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/brugge-in-het-jaar-1000
mailto:secretariaat@awnzeeland.nl


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53beb6PunySg0dmf0FeLF-

3uv8U7nHagsKbKYHD-8r2J38w/viewform?usp=sf_link 

Op basis van de antwoorden van jongeren zullen we toekomstige activiteiten 

vormgeven. Laat daarom je stem horen en vul dit formulier in! Belangrijk: de 

antwoorden zijn anoniem! 

7. Archeologie in het nieuws 

Hieronder enkele van de recente publicaties in de PZC, BN/De Stem en Omroep 

Zeeland: 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14692838/botten-deel-van-een-

mantelspeld-en-potscherven-gevonden-bij-poortvliet 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14522582/nieuwe-provincie-

archeoloog-wil-samen-met-publiek-speuren-naar-romeinse-haven 

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/de-hulster-houtmarkt-was-vroeger-een-

gigantische-waterput~ae71195e/ 

https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/middeleeuwse-kelders-en-muren-

blootgelegd-in-hart-van-steenbergen~af0a9d39/ 

https://www.pzc.nl/extra/vage-overblijfselen-en-zwervende-

schedels~a8079416/ 

https://www.pzc.nl/tholen/gemeente-tholen-en-dnwg-lijnrecht-tegenover-

elkaar-na-vondst-resten-oude-stadspoort-niet-zorgvuldig-gehandeld~a4737abe/ 

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