Nederlandse Archeologievereniging (AWN)
landelijk secretaris
Norbert Eeltink
Postbus 154
7550 AD Hengelo
tel.: 0633084721

secretaris@awn-archeologie.nl
www.awn-archeologie.nl

Uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 11 juni 2022
in het HUNEBEDCENTRUM te Borger
met aansluitend een
boeiend middagprogramma

Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het
bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op zaterdag 11 juni 2022
in het Hunebedcentrum,
Hunebedstraat 27, 9531 TG Borger (tel. 0599 - 236374).
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Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
10.30 - 11.00
11.00 - 11.05
11.05 - 11.20
11.20 - 13.00

uur
uur
uur
uur

13.00 - 13.45 uur
13.45 - 16.30 uur

16.30 - 17.00 uur

Ontvangst
Introductie door Fred van den Beemt (oud voorzitter AWN Noord-Nederland)
Welkomstwoord door directeur van het Hunebedcentrum, Harrie Wolters
Openingswoord van de ALV door de voorzitter, Gajus Scheltema en
aanvang Algemene Ledenvergadering
Lunch
Middagprogramma
Rondleiding museum en Oertijdpark met prehistorische activiteiten, bezoek aan de
Educatieve opgraving, bezoek aan het Geopark de Hondsrug: Expeditiepoort
IJstijden.
Afsluiting met een hapje en een drankje in het Hunebedcentrum

Deelname
Als u aan deze gezellige en nuttige dag wilt deelnemen, kunt u zich via e-mail aanmelden
bij de landelijk secretaris van de AWN, Norbert Eeltink, e-mail secretaris@awn-archeologie.nl.
Als u binnen een week geen bevestiging heeft ontvangen, controleer nog even de spamfolder. Ervaring
leert dat onze mails hier vaak terechtkomen! Als dit niet het geval blijkt, neem dan even telefonisch
contact op: 0633084721.
Geef bij uw aanmelding, naast uw lidmaatschapsnummer, naam en afdeling, aan:
- of u alleen voor het ochtendprogramma (tot 13.00 uur) komt of ook voor lunch en middagprogramma. Aan lunch en middagprogramma zijn kosten verbonden: € 17,50 per persoon.
- of u (bij deelname aan de lunch) i.v.m. voedselallergieën eventuele dieetwensen hebt.
- of u introducés meeneemt. Zij zijn welkom, maar hebben geen stemrecht.
U wordt verzocht het bedrag van € 17,50 over te maken op de bankrekening van de
Penningmeester AWN, NL40INGB 0000 5778 08 met vermelding van uw naam en adres.
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin evt. nadere informatie over de
ALV, de onderliggende stukken en de wijze van betaling. Let op dat betaling zonder aanmelding
tot problemen kan leiden. De betalingen worden nl. pas achteraf gecontroleerd.
De stukken voor de ALV worden ook op de landelijke website geplaatst, zodra deze gereed zijn,
en zijn te vinden via de op de website geplaatste uitnodiging.
LET OP: ter vergadering liggen er geen stukken, anders dan de agenda van de ALV.
Middagprogramma:
Wandelen door 150.000 jaar geschiedenis
We zijn op zaterdag 11 juni te gast bij het Hunebedcentrum in Borger. Een unieke plek waar u op het spoor wordt
gezet naar de prehistorie. We gaan naar de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren
bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de restanten nu nog steeds in het Drentse
landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste hunebed van Drenthe, D27, staat pal naast het
geheel heringerichte museum.
Naast het museum is het Oertijdpark. Daar kunt u ervaren hoe onze voorouders leefden in hun hutten en
boerderijen. U kunt hier een wandeling maken door 150.000 jaar geschiedenis.
Wilt u nog meer zien over het ontstaan van het IJstijdlandschap dat bent u welkom in de Keientuin en in de
Expeditiepoort van “Geopark De Hondsrug”, gevestigd op het terrein van het Hunebedcentrum. Een centrum met
de meest moderne technieken om educatieve informatie over te brengen.
Naast deze activiteiten kunt u onder leiding van een gids een wandeling maken over een markant deel van de
Hondsrug, richting de vijf hunebedden, bij Bronneger.
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Adres, route & parkeren
Bezoekadres: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger
T: 0599 – 236 374
E: info@hunebedcentrum.nl
GPS Hunebedcentrum N 52.55.49 – E 6.48.02
Parkeren op de parkeerplaats van het Hunebedcentrum aan de Hunebedstraat.
Openbaar vervoer
Vanuit Zwolle
Vertrek vanaf NS station Assen busnr. 24 om 9.04 uur - aankomst P+R Borger 9.40 uur.
Vertrek vanaf NS station Assen busnr. 24 om 10.01 uur - aankomst P+R Borger 10.33 uur.
Vertrek vanaf NS station Assen busnr. 24 om 10.10 uur - aankomst P+R Borger 10.48 uur
Vanuit Groningen
Vanaf het Hoofdstation Groningen busnr. om 9:01 uur aankomst P+R Borger 9.48 uur.
Vanaf het Hoofdstation Groningen busnr. om 10.04 uur aankomst P+R Borger 10.40 uur.
Vanaf het busstation in Borger is het 18 minuten lopen naar het Hunebedcentrum.

Wandelroute vanaf P+R Borger naar Hunebedcentrum
Wilt u er een weekend van maken en overnachten in Borger of omgeving? Dat kan via “Tourist Info Borger”, 0599638729
email: tip@touristinfoborger.nl of via www.drenthe.nl/verblijven-overnachten/hotels

3

