Romeinse
activiteiten
rond de limes
Exposities,
lezingen,
workshops,
RoMeincraft
en andere leuke
activiteiten!

De Oudste Grens van Gelderland
28 april t/m 31 oktober 2018

De Oudste Grens van Gelderland

Programma

Dwars door het huidige Gelderland liep zo’n tweeduizend jaar geleden

Romeinse rituelen

de noordgrens van het Romeinse rijk. Deze grens viel samen met rivier
de Rijn en wordt de limes genoemd. Het Romeinennetwerk biedt
vanaf de Romeinenweek tot en met de Maand van de Geschiedenis in
oktober 2018 een gevarieerd programma aan rond deze ‘Oudste Grens
van Gelderland’. Hiermee sluit het netwerk aan bij de Romeinenweek

Zondag 15 april

13.30-16.30 uur

Flipje en Streekmuseum Tiel
Corbvlo zal deze middag een Romeinse les en religieus ritueel
verzorgen in de tuin van het museum. De conservator geeft een
korte lezing over rituelen bij de Romeinen.
www.streekmuseumtiel.nl

Tiel

(28 april-6 mei) met als thema Mobiliteit en bij het Erfgoedfestival
(23 mei-22 juli) Over Grenzen van Gelderland.
Er zijn exposities, lezingen, workshops, gaming en andere activiteiten voor gezinnen, senioren,
leerlingen en toeristen. In de volgende plaatsen in Gelderland is de Romeinse geschiedenis te
ontdekken: Zutphen, Arnhem, Zevenaar, Elst, Nijmegen, Heilige Landstichting, Wijchen, Tiel,
Ommeren, Wageningen en Ermelo. Zie voor actuele informatie over programmering, openingstijden, entreeprijzen en bereikbaarheid de website van de desbetreffende organisatie.

Romeinenweek
Zaterdag 28 april

10.00-16.00 uur

Ommeren

Zaterdag 28 april

11.00 en 14.00 uur

Ermelo

Zaterdag 28 april

vanaf 19.30 uur

Nijmegen

Streekmuseum Baron van Brakell Ommeren
Speur mee naar archeologische sporen van de Romeinen in de
Betuwe. Maak kennis met de amateurarcheoloog en ontdek hoe
het Romeinse landschap eruit moet hebben gezien.
www.HKKO.nl /www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Museum het Pakhuis Ermelo
Reis mee met het Romeins legioen over de grenzen van de limes naar
de Ermelosche Heide. Ontdek het marskamp tijdens een speciale
belevenisrondleiding voor jong en oud, inclusief VR-experience.
www.hetpakhuisermelo.nl

Museum Het Valkhof Nijmegen
Spetterende opening van de Romeinenweek door RomeinenNU
met cabaret, theater, muziek, workshops, lezingen en Romeins
eten en drinken. Ook wordt één van de grootste geheimen van
de oudheid onthuld…
www.nachtvanderomeinen.nu

De Oudste Grens van Gelderland - 28 april t/m 31 oktober 2018

De Oudste Grens van Gelderland - 28 april t/m 31 oktober 2018

Zutphen

Wageningen

Ermelo

Zondag 29 april

11.00-17.00 uur

Woensdag 2 mei

13.30-15.30 uur

Erve Eme Zutphen
Romeinen in Zutphen?!? De Romeinse re-enactment groep Fectio
laat deze dag zien hoe het dagelijks leven van de laat-Romeinse
infanterist er toen uitzag.
www.erve-eme.com

Museum De Casteelse Poort Wageningen
Romeinenmiddag met spelletjes, hapjes en verhalen voor kinderen
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Kinderen mogen meehelpen archeologisch materiaal determineren en restaureren.
www.casteelsepoort.nl

Woensdag 2 mei

14.00 uur

Museum het Pakhuis Ermelo
Ga mee op een culinaire reis door het Romeinse verleden.
Wat en hoe aten de Romeinen? Steek de handen uit de mouwen
en smul op z’n Romeins.

Donderdag 3 mei

13.00-16.30 uur

Wijchen

Donderdag 3 mei

vanaf 14.00 uur

Nijmegen

Vrijdag 4 mei 		

17.30 uur

Nijmegen

Museum Kasteel Wijchen
Een middag met allerlei Romeinse activiteiten voor het hele gezin.
www.museumwijchen.nl

De Bastei Nijmegen
De Romeinen: keigoede metselaars! Ga mee naar de kelders
van De Bastei en hoor over 2000 jaar bouwen aan de Waal.
www.debastei.nl

Historisch kookatelier eet!verleden Nijmegen
Volg op 4 mei een Romeinse kookworkshop bij eet!verleden en
ontdek unieke gerechten, verrassende smaken en bijzondere
ingrediënten die 2000 jaar geleden de tafel sierden.
www.eetverleden.nl

Romeinse Bierveldtochten
Arnhem

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld Arnhem
Lezing; De laatste Romeinen en de eerste Franken in de Lage Landen,
met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.) door
dr. Stijn Heeren.
www.btv-elderveld.nl

Zondag 29 april vanaf 09.30 uur
Oersoep Nijmegen
Woensdag 2 mei vanaf 10.45 uur Openluchtmuseum Arnhem
Donderdag 3 mei vanaf 10.45 uur BurgBieren Ermelo
Wandel mee langs onze Romeinse geschiedenis onder leiding
van een lokale Romeinengids en biersommelier Maarten Exel.
De bierveldtochten eindigen met een bezoek aan een lokale
(micro)brouwerij, inclusief bierproeverij.
www.bierwandeltochten.nl
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Woensdag 2 mei

vanaf 19.30 uur

Nijmegen
Arnhem
Ermelo

Arnhem

Heilig
Landstichting

Erfgoedfestival

Doorlopende activiteiten

Zondag 24 juni

Zaterdag 28 april
t/m zondag 1 juli

Zaterdag 28 april
t/m woensdag 31 oktober

Zaterdag 28 april
t/m zondag 14 oktober

Zondag 29 april t/m 31 oktober

12.00-16.00 uur

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld Arnhem
Romeinse middag voor jong en oud in Arnhem-zuid.
Komt u ook de 2000 jaar oude geschiedenis beleven?

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus 			
11.00-17.00 uur

Flipje en Streekmuseum Tiel
De expositie ‘Wonen op een schat,
archeologische opgravingen Passewaaij’
laat de prachtige en spectaculaire
Romeinse vondsten zien die opgegraven
zijn in de periode 1996-2004.

Tempel | Kerk Museum Elst
Maak kennis met het verhaal van een
2000 jaar oude cultusplaats. Aan de grens
van het Romeinse Rijk begint dit verhaal
dat doorloopt tot op de dag van vandaag.
Let op: alleen in het weekend!
www.tempelkerkmuseum.nl

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis
10e Laat-Romeins festival met optredens van reenactors, Romeinse
markt, ambachten, proeverijen, kinderactiviteiten en lezingen.
www.museumparkorientalis.nl

26 mei
Flipje en Streekmuseum Tiel
27 mei
Museum het Valkhof Nijmegen
23 juni
De Bastei Nijmegen
24 juni
Museum Kasteel Wijchen
14 juli
Museum het Pakhuis Ermelo
15 juli
Liemers Museum Zevenaar
Bouw mee aan Romeins Gelderland met RoMeincraft! Deze virtuele
activiteit is gebaseerd op Minecraft, het populaire digitale bouwspel.
Leer over de lokale Romeinse geschiedenis en laat zien hoe goed jij
het Romeins Gelderland kan laten herleven.
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Museum Het Valkhof Nijmegen
Ga mee op ontdekkingstocht in de nieuwe
Romeinenwerkplaats! Een plek vol interactieve opdrachten en originele museumobjecten uit de collectie Romeinse archeologie.
www.museumhetvalkhof.nl

Woensdag 2, 16, 30 mei,
13 en 27 juni - 14.30 uur

Tempel | Kerk Museum Elst
De kinderrondleiding is een informatieve
ontdekkingstocht door het Tempel | Kerk
Museum. Die tocht brengt je bij de resten
van een 2000 jaar oude Romeinse tempel.

RoMeincraft
Tiel
Nijmegen
Nijmegen
Wijchen
Ermelo
Zevenaar

Museum het Pakhuis Ermelo
Kom Oog in Oog te staan met de Romeinse
geschiedenis van Ermelo. Ontdek de
grensoverschrijdende geschiedenis van
het Romeins marskamp op de Ermelosche
Heide en ervaar het leven van een Romeins
soldaat van dichtbij.

Zaterdag 28 april
t/m zondag 28 oktober

Museum Kasteel Wijchen
De expositie ‘Wachters van het Noorden.
Romeinen in Wijchen’ verhaalt over de
resten van een Romeinse villa. Wat vertelt
de villa ons over de grenzen tussen deze
twee de Romeinse en de Bataafse cultuur?

Juli en augustus
11.00-17.00 uur

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis
Romeinse zomer voor kinderen. Kinderen
gaan verkleed als Romein, met een speciale
Romeinentas door het Museumpark.
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Vanaf 28 april t/m oktober 2018 biedt het Romeinennetwerk een
gevarieerd programma aan rond ‘De Oudste Grens van Gelderland’.
Romeinennetwerk Gelderland is een platform voor regionale samenwerking op het gebied van
Romeinse geschiedenis. Het netwerk bestaat uit gemeenten, historische en archeologische
verenigingen, erfgoedorganisaties en musea. Deelnemers aan het Romeinennetwerk die in
het kader van ‘De Oudste Grens van Gelderland’ activiteiten organiseren, zijn:

Romeinennetwerk
>
>
>
>
>
>
>

Erve Eme
Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld
Tempel | Kerk Museum Elst
De Bastei
Museum Het Valkhof
Historisch kookatelier eet!verleden
RomeinenNU

>
>
>
>

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis
Museum Kasteel Wijchen
Flipje en Streekmuseum Tiel
Streekmuseum Baron van Brakell /
Historische Kring Kesteren en Omstreken
> Museum De Casteelse Poort
> Museum het Pakhuis

