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Wo 23 aug: Aan tafel! Koken met de Romeinen
Nadat de Romeinen uitgebreid in het badhuis hadden ge-
badderd, gingen ze naar huis om te eten. Dat kon een sobere 
maaltijd zijn van drie gangen, of een extravagant zevengan-
genmenu dat tot middernacht duurde. Vandaag gaan we een 
Romeins kruidenkaasje maken en proeven! We gaan ruiken in 
de keuken en samen aan de slag in de keuken van het museum

Do 24 aug: ‘De keizer verveelt zich’
Spiegel theater geeft een voorstelling om 13.30 en 15.00
Theatergroep Spiegel speelt “De keizer verveelt zich”. 
Lees meer informatie elders op deze pagina.

Za 26 aug: Word ook een Romeinse soldaat 
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Di 29 aug :De soldaat vertelt
Vanmiddag duiken we de Romeinse tent in met een spannend 
voorleesverhaal. Kruip lekker weg in de kussens en luister 
aandachtig naar dit verhaal over een Romeintje die allemaal 
avonturen beleeft. Er is deze middag ook een heuse Romein-
se soldaat aanwezig. Er is alle gelegenheid om naar zijn uit-
rusting te kijken en alles te vragen wat je maar wilt weten.

Do 31 aug: Romeinse Schoonheidssalon
Deze middag is het heerlijk ontspannen in de Romeinse 
schoonheidssalon. Heb je altijd al willen weten wat voor 
kleding de Romeinse burgers droegen? En hoe hun haar 
zat? Sommige cosmetische producten gebruiken wij nu nog 
steeds. En anders dan nu droegen niet alleen de vrouwen ma-
ke-up. Je kan op deze dag kennis maken met een oude am-
bacht: het weven. De kleur van de wol verraadde veel over de 
hoeveelheid geld die je bezat.

Za 2 sept: Word ook een Romeinse soldaat
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Algemene informatie

Alle activiteiten starten om 14.00 uur, tenzij anders vermeld. De 
kosten van de activiteiten zijn inbegrepen bij de toegangsprijs.

Museum Het Pakhuis,
Molenaarsplein 24
3851 MZ Ermelo
Tel: 0341 760 777
info@hetpakhuisermelo.nl

Openingstijden:

Het Pakhuis is geopend van: 
1 april t/m 31 oktober 
dinsdag t/m zaterdag
10:30 - 16:30 
1 november t/m 31 maart 
zaterdag en schoolvakanties
10:30 - 16:30 

Entree:

Kinderen 0 t/m 3 GRATIS 
4 t/m 13 € 2,50 
Volwassenen € 4,00 
Museumkaarthouders GRATIS 



Di 11 juli: Aan tafel! Koken met de Romeinen
Nadat de Romeinen uitgebreid in het badhuis hadden gebadderd, gin-
gen ze naar huis om te eten. Dat kon een sobere maaltijd zijn van drie 
gangen, of een extravagant zevengangenmenu dat tot middernacht 
duurde. Vandaag gaan we een Romeins kruidenkaasje maken en proe-
ven! We gaan ruiken in de keuken en samen aan de slag in de keuken 
van het museum.

Do 13 juli: ‘De keizer verveelt zich’
Spiegel theater geeft een voorstelling om 13.30 en 15.00
Theatergroep Spiegel speelt “De keizer verveelt zich”. 
Lees meer informatie elders op deze pagina.

Za 15 juli: Word ook een Romeinse soldaat
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Wo 19 juli: De soldaat vertelt
Vanmiddag duiken we de Romeinse tent in met een spannend voorlees-
verhaal. Kruip lekker weg in de kussens en luister aandachtig naar dit ver-
haal over een Romeintje die allemaal avonturen beleeft. Er is deze mid-
dag ook een heuse Romeinse soldaat aanwezig. Er is alle gelegenheid 
om naar zijn uitrusting te kijken en alles te vragen wat je maar wilt weten.

Do 20 juli: Romeinse Schoonheidssalon
Deze middag is het heerlijk ontspannen in de Romeinse schoonheids-
salon. Heb je altijd al willen weten wat voor kleding de Romeinse bur-
gers droegen? En hoe hun haar zat? Sommige cosmetische producten 
gebruiken wij nu nog steeds. En anders dan nu droegen niet alleen de 
vrouwen make-up. Je kan op deze dag kennis maken met een oude 
ambacht: het weven. De kleur van de wol verraadde veel over de hoe-
veelheid geld die je bezat.

Za 22 juli: Word ook een Romeinse soldaat
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Di 25 juli: Aan tafel! Koken met de Romeinen
Nadat de Romeinen uitgebreid in het badhuis hadden gebadderd, gin-
gen ze naar huis om te eten. Dat kon een sobere maaltijd zijn van drie 
gangen, of een extravagant zevengangenmenu dat tot middernacht 
duurde. Vandaag gaan we een Romeins kruidenkaasje maken en proe-
ven! We gaan ruiken in de keuken en samen aan de slag in de keuken 
van het museum.

Do 27 juli: ‘De keizer verveelt zich’
Spiegel theater geeft een voorstelling om 13.30 en 15.00
Theatergroep Spiegel speelt “De keizer verveelt zich”. 
Lees meer informatie elders op deze pagina.

Za 29 juli: Word ook een Romeinse soldaat
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Wo 2 aug: De soldaat vertelt
Vanmiddag duiken we de Romeinse tent in met een spannend voorlees-
verhaal. Kruip lekker weg in de kussens en luister aandachtig naar dit ver-
haal over een Romeintje die allemaal avonturen beleeft. Er is deze middag 
ook een heuse Romeinse soldaat aanwezig. Er is alle gelegenheid om naar 
zijn uitrusting te kijken en alles te vragen wat je maar wilt weten.

Do 3 aug: Romeinse Schoonheidssalon
Deze middag is het heerlijk ontspannen in de Romeinse schoonheidssa-
lon. Heb je altijd al willen weten wat voor kleding de Romeinse burgers 
droegen? En hoe hun haar zat? Sommige cosmetische producten gebrui-
ken wij nu nog steeds. En anders dan nu droegen niet alleen de vrouwen 
make-up. Je kan op deze dag kennis maken met een oude ambacht: het 
weven. De kleur van de wol verraadde veel over de hoeveelheid geld die 
je bezat.

Za 5 aug: Word ook een Romeinse soldaat
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Di 8 aug Aan tafel! Koken met de Romeinen
Nadat de Romeinen uitgebreid in het badhuis hadden gebadderd, gingen 
ze naar huis om te eten. Dat kon een sobere maaltijd zijn van drie gangen, 
of een extravagant zevengangenmenu dat tot middernacht duurde. Van-
daag gaan we een Romeins kruidenkaasje maken en proeven! We gaan 
ruiken in de keuken en samen aan de slag in de keuken van het museum.

Do 10 aug: ‘De keizer verveelt zich’
Spiegel theater geeft een voorstelling om 13.30 en 15.00
Theatergroep Spiegel speelt “De keizer verveelt zich”. 
Lees meer informatie elders op deze pagina.

 Zaterdag 12 augustus Kinderfestival, kijk voor info op Facebook 

Di 15 aug: De soldaat vertelt
Vanmiddag duiken we de Romeinse tent in met een spannend voorlees-
verhaal. Kruip lekker weg in de kussens en luister aandachtig naar dit ver-
haal over een Romeintje die allemaal avonturen beleeft. Er is deze middag 
ook een heuse Romeinse soldaat aanwezig. Er is alle gelegenheid om naar 
zijn uitrusting te kijken en alles te vragen wat je maar wilt weten.

Do 17 aug: Romeinse Schoonheidssalon
Deze middag is het heerlijk ontspannen in de Romeinse schoonheidssa-
lon. Heb je altijd al willen weten wat voor kleding de Romeinse burgers 
droegen? En hoe hun haar zat? Sommige cosmetische producten gebrui-
ken wij nu nog steeds. En anders dan nu droegen niet alleen de vrouwen 
make-up. Je kan op deze dag kennis maken met een oude ambacht: het 
weven. De kleur van de wol verraadde veel over de hoeveelheid geld die 
je bezat.

Za 19 aug: Word ook een Romeinse soldaat
Let op deze activiteit vindt de gehele dag doorlopend plaats! 
Meer informatie staat elders op deze pagina.

Theatergroep Spiegel speelt 
‘De keizer verveelt zich’

Verveel jij je wel eens? De keizer wel en 
niet zo’n klein beetje ook. Hij geeft zijn 
dienaar de opdracht om iets leuks te ver-
zinnen, maar dat is nog niet zo makke-
lijk, want de keizer is niet snel tevreden.

En dan wil de keizerin ook nog van alles 
en dat wil de keizer al helemaal niet.. 
Zou de dokter een oplossing weten? 
‘De keizer verveelt zich’ is een voorstel-
ling voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 
10 jaar. Reserveren is noodzakelijk en 
kan via info@hetpakhuisermelo.nl. 
U ontvangt een reserveringsbevestiging. 
De kosten van de kaarten zijn inbegre-
pen bij de entreeprijs van het museum.
De voorstellingen beginnen om 13.30 en 
15.00 uur.

Word ook een 
Romeinse soldaat

Wil jij ook een Romeinse soldaat 
worden? Kom naar het museum. 
Pas op, want niet iedereen is even 
geschikt voor deze functie! Weet jij 
de soldatentest te doorstaan? Laat 
je genoeg heldenmoed zien en kan 
jij een beetje rekenen? Als je de juis-
te legeraanvoerder te pakken krijgt, 
heb je kans dat je je eigen zegen-
tocht mag vieren. Maar anders… Let 
op: deze test is zeker niet alleen ge-
schikt voor jongens!

Tijdens je training ontdek je in Het 
Pakhuis alles over het soldatenleven 
en over het Romeins marskamp op 
de Ermelose hei. Het Romeinse le-
gioen heeft hier een aantal dagen 
overnacht en er ook flink wat ‘rot-
zooi’ achtergelaten. Daar zijn wij 
heel blij mee, want die vondsten 
kan je nu nog bewonderen in het 
museum. Voel maar eens hoe zwaar 
een maliënkolder is en maak een 
Romeinenselfie met het legioen.


