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Bid, werk en bewonder
Uitnodiging Gelderse Archeologie Dag op vrijdag 12 april 2019
Op vrijdag 12 april 2019 organiseren wij opnieuw de Gelderse Archeologie Dag, met als doel de onderlinge
contacten tussen beroeps- en amateurarcheologen in Gelderland te versterken. Dit jaar nodigen we u uit in de
Walburgiskerk te Zutphen, waar wij samen met Gemeente Zutphen en Erfgoed Centrum Zutphen een
programma hebben samengesteld.

Het programma

Wij presenteren een gevarieerd programma met als thema; “Bid, werk en bewonder”. Een vijftal sprekers
presenteren de meest recente vondsten en opgravingen in en rondom Zutphen, zoals de vondsten in de
Walburgiskerk en de opgravingen bij het klooster Rondeel en de Gasthuiskerk. Daarnaast is er een capita
selecta van archeologische onderzoeken uit de provincie Gelderland. Sprekers die reeds hun medewerking
hebben toegezegd zijn onder andere: Michel Groothedde, (gemeente Zutphen), Norbert Eeltink (Aestimatica),
Davy Kastelein (regio Achterhoek), Masja Parlevliet (gemeente Apeldoorn) en Peter Wemerman
(Econsultancy). Bijgesloten in deze uitnodiging vindt u het voorlopige programma. Het definitieve programma
zal begin april worden medegedeeld.
De Gelderse Archaeologische Stichting is dit jaar gestart met een groep jonge enthousiaste archeologen, die
voorlopig onder de naam Young Professionals opereren. Aan de Young Professionals is gevraagd om een
invulling te geven aan het middagdeel ofwel capita selecta van het programma. Zij zijn gekomen met divers
aanbod van onderwerpen met betrekking tot archeologie in Gelderland.
Na het programma van lezingen kunt u deelnemen aan verschillende rondleidingen door de stad Zutphen en
de Walburgiskerk. We sluiten de dag af met een bezoek aan Musea Zutphen en een gezellige borrel waar u
kunt praten en netwerken met (andere) beroeps- en amateurarcheologen.

Inschrijven is heel eenvoudig
U kunt zich vanaf nu inschrijven! Wij vragen een bijdrage van €15,-, er is plaats voor een maximum van 150
personen. Inschrijven kan tot 6 april via deze link of door het bijgeleverde inschrijfformulier (zie bijlage bij deze
mail) te mailen of op te sturen naar het bovenstaande adres.
Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen. Deze dient bij ons binnen te zijn op
uiterlijk 11 april 2019. U kunt het bedrag overmaken op ons bankrekening nummer NL52 ABNA 0534 4219 97
t.n.v. Gelderse Archeologische Stichting o.v.m. Gelderse Archeologie Dag 2019 en uw naam.
Heeft u nog vragen of suggesties neemt u dan contact op met Eelco Alink of Roel Kramer
(info@geldersearchaeologischestichting.nl) of kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de
Gelderse Archeologie Dag of op de website van de Gelderse Archaeologische Stichting.
Wij zien u graag!
Met vriendelijke groet,
namens de Gelderse Archaeologische Stichting,
Mieke Smit, vice-voorzitter
Roel Kramer, secretaris
Eelco Alink, bestuurslid
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Voorlopig programma Gelderse Archeologie Dag 2019
Globale weergave van het programma Gelderse Archeologie Dag 2019. Voor meer detail zie:
http://www.geldersearchaeologischestichting.nl/gelderse-archeologie-dag/

10:00 uur

Ontvangst: inschrijving met koffie en thee

10:15 uur

Welkomstwoord Wethouder Erfgoed Zutphen

10: 30 uur Inleiding door dr. Marc Wingens, voorzitter GAS
10:40 uur

Eerste blok sprekers Walburgiskerk in Zutphen

12:00 uur

Lunch

13:00 uur

Tweede blok sprekers Capita Selecta

14:15 uur Keuze uit verschillende wandelingen door Zutphen of rondleiding
in de Walburgiskerk
16:00 uur

Borrel en bezoek Musea Zutphen
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Heeft u geen toegang heeft tot internet? Stuur ons dit Inschrijvingsformulier.
Gelderse Archeologische Dag 2019.
Naam
_________________________________________________________
Organisatie
_________________________________________________________
Email adres
_________________________________________________________

Aan welk middagprogramma wilt u deelnemen? *
(*aankruisen wat van toepassing is)
o
o
o
o

Bouwhistorische wandeling
Archeologische wandeling
Binnenstad wandeling
Rondleiding door Walburgiskerk

Voedselallergie en dieetwensen
_________________________________________________________
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