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1. Welkom 

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar 2022. Een beetje 

aan de late kant, maar dat heeft te maken met onze excursie in januari 

naar Brugge. We wilden die excursie graag definitief aankondigen in de 

nieuwsbrief. Maar het duurde even voordat we een definitieve afspraak 

konden maken met de rondleider. Dat is de afgelopen dagen toch gelukt, 

vandaar dat deze nieuwsbrief gelukkig nog voor de feestdagen bij u in de 

digitale brievenbus ligt. 

2022 is het jaar dat we deo volente uit de corona en de lockdowns zijn 

gekomen. Het verenigingsleven van AWN Zeeland & West-Brabant is 

gelukkig weer goed op gang gekomen. Zo was er alleen al in de vorige 

maand november de jaarvergadering in Yerseke met een rondleiding 

door het OosterscheldeMuseum en een excursie naar de Oesterputten. 

Ook bezochten we met een grote groep de Zeeuwse Archeologie Dag 

(ZAD) van Erfgoed Zeeland in Middelburg.  

Het bestuur van AWN Zeeland & West-Brabant wenst u alvast heel fijne 

feestdagen en een heel mooi en gezond 2023. We zien elkaar over een 

paar weken in Brugge. 

2. Excursie naar Brugge 21 januari 

In het kader van de expositie ‘Brugge in het jaar 1000’  brengen we 
zaterdag 21 januari een bezoek aan Brugge. ‘s Ochtends worden we 
door de Brugse stadsarcheoloog Frederik Roelens rondgeleid in de 
Godelieveabdij, een 17de-eeuwse abdij die een tiental jaar geleden 



verlaten werd, maar waar alles nog precies staat zoals toen. Die tour is 
gratis en duurt zo’n anderhalf uur. ’s Middags gaan we naar het 
Gruuthuse waar we de expo ‘Brugge in het jaar 1000’ bezoeken. De 
toegang tot dit museum en deze expositie kost 14 euro per persoon. De 
lunch tussen de middag is op eigen rekening. Aanmelden bij 
secretariaat@awnzeeland.nl 
 

3. Assistentie gevraagd bij boringen in Aardenburg 
 
Vanaf maandag 19 december tot 6 januari, met uitzondering van de 
feestdagen (25/26 december en 1 januari) zal Dante de Ruijsscher 
namens de UGent en in samenwerking met Erfgoed Zeeland een 
booronderzoek uitvoeren in Aardenburg. Hierbij kan er één vrijwilliger per 
dag assisteren bij met name de fysieke arbeid van het boren en 
bijkomend de registratie. Aanmeldingen via het e-mailadres 
Dante.deRuijsscher@UGent.be 
 

4. Onderzoek Erfgoedvrijwilligers Erfgoed Zeeland 
 
Onderstaande brief ontvingen we van Erfgoed Zeeland: 
 

In de provincie Zeeland zijn veel vrijwilligers actief bezig met erfgoed. 
Maar hoeveel vrijwilligers werken er, wie zijn zij en waarom verrichten zij 
vrijwilligerswerk bij erfgoedinstellingen? En wat is de impact van de 
coronasituatie op het vrijwilligersbestand? Erfgoed Zeeland onderzoekt 
hoe het vrijwilligersbestand bij erfgoedinstellingen in Zeeland eruit ziet. 
  
Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan een online vragenlijst 
over de vrijwilligers bij jullie erfgoedinstelling. Invullen van de vragenlijst 
duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van het onderzoek geven 
Erfgoed Zeeland meer zicht op de vrijwilligers in de provincie en waar de 
vragen en uitdagingen liggen. Op basis hiervan kunnen we jullie 
ondersteunen met gerichte beleidsacties, dienstverlening en projecten.  
 

Dit is de link waarmee u de vragenlijst kunt invullen: 
https://hetpon.survalyzer.eu/bzkhuzbyhl/p11uuly2 

We willen je vragen om de vragenlijst in te vullen vanuit het perspectief 
van jullie organisatie of groep, niet vanuit je persoonlijke rol. De 
vragenlijst hoeft dus maar door één iemand in je organisatie te worden 
ingevuld. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk 
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behandeld. Invullen van de vragenlijst kan tot en met zondag 15 januari. 
 

5. Terugblik op de Zeeuwse Archeologie Dag (ZAD) 
 

Fijn dat we dit jaar weer een fysieke sessie konden houden en dat we 
Robert van Dierendonck, als jarenlange organisator van de ZAAD, 
konden uitzwaaien. Een uitgebreid verslag ziet u in de Zuidwesterheem 
die rond deze tijd bij u in de (digitale) brievenbus ligt. Bedankt voor jullie 
positieve en enthousiaste reacties op het programma dat door onze 
archeoloog Hans Jongepier is samengesteld. Een terugblik met een 
sfeerimpressie van de dag kunnen jullie hier op de website van Erfgoed 
Zeeland bekijken. 
 

 
 

6. Jaarvergadering AWN Zeeland-West-Brabant 
 

Met een jaarvergadering in het OosterscheldeMuseum in Yerseke, 
een rondleiding daar, een gezellige gezamenlijke maaltijd en een 

https://www.erfgoedzeeland.nl/nieuws/2022/11/terugblik-zeeuwse-archeologiedag/


excursie naar de Oesterputten in Yerseke, was ook dit een geslaagde 
dag. Ook hiervan vindt u een verslag in de nieuwe Zuidwesterheem. 
De onderstaande foto’s geven u alvast een beeld van de bijeenkomst. 

 

 

 



 
7. Basiscursus Archeologie 

 
Wie heeft er interesse in een basiscursus Archeologie in 2023? We zijn 
een kleine inventarisatie aan het maken. Tijdens zo’n basiscursus komen 
onder meer de volgende elementen aan de orde: 

 Introductie in de archeologie: geschiedenis en erfgoedwet 
 Grondsporen: herkennen en tekenen/meten 
 Botmateriaal: herkennen en determineren 
 Vuursteen: herkennen en tekenen werktuigen 
 Metaal: conservering en melden van vondsten 
 Aardewerk: herkennen en determineren 

Aanmelden op secretariaat@awnzeeland.nl  
 
 
Tot zover weer deze nieuwsbrief. Nogmaals fijne feestdagen toegewenst 
en tot 2023! 
 
Ariane Lafort - de Lepper. 
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