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 Romeinse legionairs op weg naar Tongeren 

 

Tussen 4 en 8 april 2018 trekken er Romeinse legionairs door onze stre-
ken. Met pak en zak, in volle wapenrusting en met hun lastdieren. Het 
gaat om een experiment van de Gentse re-enactmentgroep Desmum-
hnach. Op zondag eindigt hun tocht in het Gallo-Romeins Museum van 
Tongeren. Het publiek wordt uitgenodigd om de soldaten op te wachten 
en met hen in gesprek te gaan. Er zijn demonstraties en try-outs. Meer 
info 

 
 
 Romeinse dag in Torhout 

 

Op zondag 10 juni 2018 kun je aan het kasteel van Wijnendale in Torhout 
een heuse Romeinse markt bezoeken. Je ziet er Gallo-Romeinen in volle 
actie aan het werk: houtbewerkers, smeden, wevers en vlechters ... Sol-
daten tonen hun uitrusting en je kunt er proeven van Romeinse delica-
tessen. Alle deelnemers geven uitleg over hun activiteiten, hun beroep en 
hun handelswaren. Maar je kunt ook zelf aan de slag: vlechten met wil-
gentenen, munten slaan, Romeinse spelletjes spelen ... De toegang is gra-
tis. Meer info 

 
 
 Tentoonstelling over Pompeii verlengd 

 

De voorbije vier maanden verwelkomde de tentoonstelling Pompeii, the 
immortal city meer dan 90 000 bezoekers. Omwille van het grote succes 
wordt de expo in de Beurs van Brussel verlengd tot zondag 17 juni 2018. 
Meer info 

 
 
 
 
 
 

http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/legio-VII
http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/legio-VII
http://www.raakvlak.be/2018/03/13/romeinse-dag-in-torhout/
http://www.expo-pompeii.be/


 Studiedag en studiereis Macedonië. Rijkdom, macht en identiteit 

 

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amster-
dam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in 2018 op-
nieuw een intensieve nascholingscursus voor docenten. De cursus be-
staat uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam (1 september 2018) en 
een achtdaagse studiereis naar Noord-Griekenland (17-24 oktober 2018). 
De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van Vla-
dimir Stissi (mediterrane archeologie) en Christine de Haan-Oudshoorn 
(klassieke taal- en letterkunde). Meer info 

 
 
 Website klassieken.nu 

 
 

 

Ken je de website klassieken.nu al? Het is een initiatief van de Vereniging 
Classici Nederland (VCN) om de vakken Grieks en Latijn onder de aan-
dacht te brengen van het grote publiek en de relevantie en waarde van 
de klassieken vandaag de dag te laten zien. Op de website staan testimo-
nials, interviews, korte berichten en afbeeldingen, alles wat op een aan-
sprekende manier duidelijk maakt hoezeer Grieks en Latijn verweven zijn 
met onze moderne samenleving en hoeveel we er als samenleving aan 
kunnen hebben. Meer info 

 

https://labrysreizen.nl/opmaat/informatie-voor-docenten/185-reizendoordeoudheid
http://www.klassieken.nu/

