AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek

Archeologievereniging AWN Naerdincklant organiseert in het voorjaar van 2014 een

Cursus Gesteente- en artefactherkenning
In deze cursus maakt u kennis met de verscheidenheid aan gesteenten en artefacten die in het Gooi voorkomen.
Noordelijke en zuidelijke zwerfstenen worden behandeld, evenals de wijze waarop gesteenten en mineralen zijn
ingedeeld en ontstaan. U leert de belangrijkste soorten gesteenten te herkennen die in het Gooi voorkomen. Na de
kennismaking met natuursteen komen vuurstenen artefacten aan de orde. De verschillende typen artefacten
worden besproken. U leert hoe artefacten te onderscheiden zijn van onbewerkte vuursteen, en hoe de ontwikkeling
van vuursteenbewerking verloopt van het Paleolithicum tot en met het Neolithicum. Tijdens de cursus wordt gebruik
gemaakt van lescollecties stenen en artefacten. De cursus bestaat uit drie lessen en twee excursies, waaronder een
veldverkenning onder professionele leiding.
Lesrooster
Woensdag 19 februari 2014
Woensdag 26 februari 2014

19.30-22.00
19.30-22.00

Zaterdag 15 maart 2014
Zaterdag 22 maart 2014
Woensdag 9 april 2014

9.30-12.00
9.30-12.00
19.30-22.00

Les 1: Natuursteen, noordelijke en zuidelijke zwerfstenen
Les 2: Artefacten Paleo- en Mesolithicum,
werkwijze veldverkenning
Excursie 1: Noordelijke en zuidelijke zwerfstenen
Excursie 2: Veldverkenning artefacten
Les 3: Artefacten Meso- en Neolithicum

Praktische informatie
Locatie:
Lessen in de Infoschuur, Naarderweg 103, Hilversum. Excursies vinden plaats in het Gooi.
Prijs:
Leden van AWN Naerdincklant gratis, overige deelnemers EUR 30,- p.p., van tevoren te betalen.
Literatuur:
Digitale lesmaterialen (dictaten) zijn inbegrepen.
Docenten:
Drs. Sander Koopman, AWN Naerdincklant dr. Alexander Verpoorte, Universiteit Leiden
Opgeven:
Uiterlijk 31 januari 2014 bij: Bestuur AWN Naerdincklant, Sander Koopman, sko140@yahoo.com
of telefonisch 035-7723267. U ontvangt een bevestiging van deelname.
Deelnemers: Minimaal 5, maximaal 20

Over AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek (website: www.awn-archeologie.nl/13)
Naerdincklant is opgericht in 1952, de dertiende afdeling van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, en dé
archeologische vereniging voor het gebied tussen Vecht en Eem. Naerdincklant zet zich op diverse manieren in voor de
archeologie in haar werkgebied. Onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten te houden die mogelijk schade
opleveren voor het bodemarchief, door gevraagd of ongevraagd advies te geven aan gemeenten, provincies, terreinbeherende
instanties of bedrijven en door zelf onderzoek te verrichten. Daarnaast vergroot Naerdincklant middels educatieve activiteiten
de kennis van de regionale archeologie en maakt hiermee overheden en bewoners bewust van het archeologisch erfgoed en de
cultuurhistorische waarde daarvan.

