
Nieuwsbrief AWN Zeeland-West-Brabant 

september-oktober 2022 
De officiële zomervakantie is in ons deel van Nederland weer voorbij; maandag 5 september is het 

gewone leven weer begonnen! We hebben véél activiteiten voor u georganiseerd, pak uw agenda er 

alvast bij! Zo is er de jaarlijkse ZAAD en de eigen jaarvergadering voor de leden. Nu het allemaal weer 

kan en mag, hebben we wat in te halen. We hopen dat een terugkeer naar ‘normaal’ volgend jaar 

voor een betere spreiding van het programma kan zorgen. Daarnaast in deze nieuwsbrief nog een 

paar leuke foto’s van onze AWN-activiteiten deze zomer. 

1. ZAAD-dag zaterdag 12 november in Middelburg 

2. Jaarlijkse ledenvergadering zaterdag 5 november in Yerseke 

3. Excursie 1000 jaar Brugge iets uitgesteld 

4. Herdenking Franse inval in Bergen op Zoom vrijdag 16 september 

5. Nieuwe schervenavond maandag 26 september 

6. Congres Slot Haamstede donderdag 22 september 

7. Houtdag zaterdag 1 oktober 

8. Terugblik Zoutzieden Terra Maris 

9. Terugblik Veldkartering Sint Kruis 

10. Archeologie in het nieuws 

11. Tot zover…. En tot binnenkort 

 

1. ZAAD-dag zaterdag 12 november in Middelburg 

 

Eindelijk kan Erfgoed Zeeland na twee corona-jaren weer een echte Zeeuwse Amateur-

Archeologendag houden. Wat leuk dat we met z’n allen weer bij elkaar kunnen komen voor 

een gezellige en interessante dag! Dat gebeurt in het gebouw van Erfgoed Zeeland (EZ), aan 

de Looierssingel in Middelburg. Hans Jongepier van EZ heeft al een aantal interessante 

sprekers uitgenodigd. De exacte invulling van de dag wordt nog bekend gemaakt, maar u 

kunt zich alvast opgeven bij Erfgoed Zeeland, kijk daarvoor op de website van Erfgoed! 

Tijdens de dag zullen we ook Robbert van Dierendonck nog even op het schild hijsen; 

Robbert is tijdens de corona-periode met pensioen gegaan, waardoor veel mensen die met 

hem gewerkt hebben hem niet meer hebben kunnen spreken of bedanken. Dat moment is er 

in ieder geval op de ZAAD-dag.  

 

2. Jaarlijkse ledenvergadering zaterdag 5 november in Yerseke 

 

Hoe staan we er als afdeling AWN Zeeland-West-Brabant voor? Wat zijn de plannen, hoeveel 

leden hebben we inmiddels (we groeien!), hoe staat het met onze nieuwe website en we 

presenteren een paar mooie samenwerkingsprojecten, waarmee we subsidie voor onze 

afdeling binnen kunnen halen. Dat is nodig, omdat de ‘vaste’ subsidie van de provincie 

Zeeland sinds 2022 is vervallen en alle verenigingen alleen een toelage krijgen als ze laten 

zien dat ze samenwerken. Een hoop interessante vraagstukken: denk en praat mee in het 

Oudheidkundig Museum. ’s Middags een leuke excursie! De dag wordt u aangeboden door 

onze afdeling, alleen de lunch is voor eigen rekening. 



 

3. Excursie 1000 jaar Brugge iets uitgesteld 

 

We hadden eerst zaterdag 26 november op het oog, om met zijn allen naar de 

tentoonstelling 1000 jaar ondergrond in Brugge te gaan, maar gezien de ledenvergadering op 

5 november en de ZAAD-dag op 12 november, willen we jullie niet ‘overvoeren’. Besloten is 

de excursie naar Brugge iets uit te stellen, waarschijnlijk naar december of januari. De 

tentoonstelling loopt nog tot eind 2024, dus er is geen haast bij. De nieuwe datum wordt zo 

snel mogelijk doorgegeven. 

4. 16 september Herdenking 275 jaar Franse inval Bergen op Zoom 

vrijdag 16 september 2022 is het precies 275 jaar geleden dat Bergen op Zoom werd 
ingenomen door de Fransen. Stichting In den Scherminckel (SIDS) wil deze bijzondere en 
historische gebeurtenis herdenken in Franse stijl. Tijdens een Frans ontbijt of een Franse 
lunch in de archeologische tentoonstellingsruimtes van SIDS verneemt u waarom Bergen op 
Zoom het meesterwerk van Menno van Coehoorn was en als onneembare vesting 
beschouwd werd. Maar ook waarom het op 16 september 1747 tóch misging… Na het ontbijt 
bezoekt u met onze gids de Verborgen Vesting, waar u de archeologische restanten van de 
vestingwerken kunt zien en de Franse aanval zelf kunt ervaren.  

5. Nieuwe schervenavond maandag 26 september 

De afgelopen drie schervenavonden bij Erfgoed Zeeland in Middelburg waren een doorslaand 

succes. Onder leiding van Albert Holland, Aagje Feldbrugge en Hans Jongepier bogen 

tientallen leden zich over scherven . Nu krijgt de schervenavond een vervolg: we gaan ons 

buigen over de historische voorwerpen die we zo zorgvuldig hebben geplakt. We bestuderen 

hun achtergrond: waar komen ze vandaan en wat is hun betekenis? Dat gaan we doen op 

maandagavond 26 september. Aanmelden kan bij secretariaat@awnzeeland.nl. 

6. Congres Slot Haamstede donderdag 22 september 

Een boeiende dag over tweeduizend jaar geschiedenis en archeologie op de Kop van 
Schouwen. Het slotterrein in Haamstede kent een roerige geschiedenis die veel verder 
teruggaat dan lang werd aangenomen. Op het congres laten we het belang van deze 
bijzondere plek door de eeuwen heen zien en plaatsen nieuwe ontdekkingen en inzichten in 
een breder perspectief. Daarnaast komen natuurlijk de bouwhistorische ontwikkeling en de 
bonte stoet bewoners en eigenaren van Slot Haamstede aan bod. Aanleiding voor het 
congres is het boek Slot Haamstede tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en 
archeologie van een kasteel op Schouwen dat in 2021 verscheen. 
Verschillende auteurs van het boek dragen bij aan deze inspirerende dag, maar er zijn ook 
andere sprekers uitgenodigd. Meer informatie op de site rondomslothaamstede.nl.   

7. Houtdag zaterdag 1 oktober 

Beleef de authentieke wereld van houten schepen, een historische boerderij en de 
korenmolen in Arnemuiden. Een dagprogramma van 11.00 tot 17.00 uur voor jong en oud 
met vele demonstraties, workshops, modelbouw, film en tentoonstellingen. Wil je weten hoe 
je molenaar of schipper van een hoogaars kan worden? Of hoe je van graan een lekkere 
pannenkoek maakt? Benieuwd naar het werk van een molenmaker? Of geïnteresseerd in 
experimentele archeologie? Hoe de imposante bouw van boerderij Oranjepolder tot stand is 
gekomen? Of hoe je hout krom kan branden voor de romp van een schip? 

mailto:secretariaat@awnzeeland.nl


Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger bij één van deelnemende organisaties, meevaren 
met een hoogaars of genieten van een Zeeuws shantykoor. En je laten vervoeren tussen de 
locaties door een wagen met trekpaard. 
Je kunt het allemaal zien en zelf beleven. Toegang is gratis! Voor meer informatie : facebook 
@zeeuwshoutverbindt 
 

8. Terugblik Zoutzieden Terra Maris 

 

Leden van de afdeling Zeeland-West-Brabant van de AWN demonstreerden weer vol verve 

het middeleeuwse zoutzieden  op een aantal dinsdagen tijdens de inmiddels zeer populaire 

middeleeuwse evenement ‘Drinken en Spijzen’ bij natuurmuseum Terra Maris in Domburg. 

De bezoekersaantallen liepen soms wel op tot 1500. Een leuke belevenis, en grote 

belangstelling van de bezoekers voor onze demonstratie.  

 



 

 

 



 

 



 

9. Terugblik Veldkartering Sint Kruis 

 

Met een ploeg van zo’n 25 man waren we onlangs ook op een boerenakker in Sint Kruis voor 

een veldkartering.  Een gezellige, interessante dag, met een hoop interessante vondsten! 

 

 



 

 



 

 

10. Archeologie in het nieuws 

In de kranten en regionale omroepen waren er de afgelopen maanden interessante 

reportages te zien en te lezen. Een kleine bloemlezing: 



https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14801762/vikingen-uit-het-jaar-880-veroveren-de-

karolingenburg-in-oost-souburg 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14740760/metselaarstekens-op-tiental-walcherse-

kerken-verminkt-door-restauratie-dit-is-dood-en-doodzonde 

https://www.pzc.nl/tholen/geld-voor-onderzoek-naar-oude-vondsten-bij-

poortvliet~a886a0ce9/ 

https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/gevonden-oude-scherven-en-verse-pi-pa-

paardenpoep-bij-verdronken-dorp-hildernisse~a00bbefc/ 

https://www.pzc.nl/breda/opgravingen-lossen-mysterie-rond-anonieme-graven-in-zundert-

en-huijbergen-nog-niet-op~a46c5db2/ 

 

11. Tot zover…. En tot binnenkort 

 

Tot zover weer deze nieuwsbrief voor de maanden september-oktober. Veel data, veel 

activiteiten; we hopen iedereen de komende maanden weer te zien bij gezellige en zeker 

interessante bijeenkomsten. Kom ook, en neem iemand mee! De AWN Zeeland-West-

Brabant is springlevend, zoals u merkt; het ledenaantal groeit! Daarover en over andere 

zaken meer tijdens onze ledenvergadering op 5 november.  

 

Hartelijke groet, namens het bestuur, Ariane Lafort-de Lepper 
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