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Agilas vzw zet Romeins verleden van Asse in de 

kijker tijdens de Vlaamse Archeologiedagen 

 

Wil je weten hoe onze voorouders leefden? Nieuwsgierig naar wat er onder onze voeten te vinden 

is? Heb je stiekem altijd al archeoloog willen zijn? Altijd al eens in gesprek willen gaan met een 

echte archeoloog? Kruis dan 9, 10 en 11 juni alvast aan in jouw agenda! Tijdens de derde editie 

van de Archeologiedagen kunnen jong en oud in heel Vlaanderen deelnemen aan talrijke 

leerrijke, speelse en avontuurlijke activiteiten. Op zondag 11 oktober zet Agilas vzw het Romeins 

verleden van de gemeente opnieuw in de kijker met deze activiteiten: 

 

Oog in oog met Romeins Asse: museumbezoek en kinderspeurtocht 

Op zondag 11 oktober opent het Erfgoed Museum Asse haar deuren tussen 10u en 18u voor iedereen 

die het leven in Romeins Asse wil leren kennen aan de hand van de archeologische vondsten die de 

voorbije jaren opgegraven werden. Pottenbakker Lucius ontvangt jou graag in zijn atelier en toont jou 

trots zijn mooiste potten. 

 

Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen zich ontpoppen tot een echte archeoloog en op zoek gaan naar het 

Romeins verleden aan de hand van een speurtocht in het museum. Voor elke deelnemer ligt er een 

mooie verrassing klaar. 

 

Op wandeltocht in Romeins Asse 

Hou je van wandelen en ontdek je graag al stappend het verleden van Asse? Dan is het Educatief 

Wandelpad Archeologie iets voor jou! Een 4,5 km lang wandelpad leidt bezoekers van het 

middeleeuwse Oud-Gasthuis in het centrum van Asse (Gemeenteplein 26) naar de Romeinse 

nederzetting. Langsheen het traject geven 23 informatiepanelen meer informatie over de 
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opgravingsresultaten. Twee figuurtjes, de Romeinse pottenbakker Lucius Macrinus en een archeologe, 

werkzaam in Asse, begeleiden de wandelaars op hun tocht. 

 

Op zoek naar de schat van Marcus 

Ben jij een speurneus tussen 9 en 14 jaar en droom je ervan om een echte archeologische schat te 

zoeken? Dan is deze speurtocht iets voor jou. De kleine Marcus, zoon van pottenbakker Lucius, rekent 

op de hulp van kinderen tussen 9 en 14 jaar en hun familie om de code te vinden die naar de geheime 

pot leidt. De schattenjacht gebeurt aan de hand van een brochure met vragen en opdrachten die 

betrekking hebben op de panelen die langs het Educatief wandelpad archeologie (4,5 km) staan 

opgesteld. Uiteraard wordt goed speurwerk beloond… Kinderen jonger dan 9 jaar kunnen samen met 

Marcus deelnemen aan een kleurwedstrijd en een mooie prijs winnen. 

 

Praktisch 

Inschrijven en reservatie 

Een bezoek aan het museum kan enkel binnen de voorziene tijdsloten: 10u, 10u40, 11u20, 12u, 12u40, 

13u20, 14u, 14u40, 15u20, 16u, 16u40 en 17u20 en is mogelijk met max. 5 personen uit jouw eigen 

bubbel of met maximaal 2 personen uit verschillende bubbels. De algemene Coronamaatregelen zoals 

het gebruik van handgel, dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar, afstandsregels,… blijven van 

toepassing. Reservatie voor één van deze tijdsloten is verplicht vóór 5 oktober. 

 

In het kader van de Coronamaatregelen vragen we dat iedereen die aan de wandeling (al dan niet met 

de kinderspeurtocht) deelneemt op 11 oktober, zich vóór 5 oktober aanmeldt zodat de drukte bij het 

start- en eindpunt op voorhand ingeschat kan worden. 

 

De wandeling (al dan niet met de kinderspeurtocht) kan op 9 en 10 oktober op elk gewenst ogenblik 

aangevat worden en dit zonder aanmelding. 

 

Documentatie 

Gratis wandelflyers met de wandelroute, deelnamebrochures voor de schattenjacht en kleurprenten 

kunnen vooraf afgehaald worden in CC Asse, in de bibliotheek van Asse of ze kunnen gedownload 

worden via www.agilas.be. Op 11 oktober zijn ze ook beschikbaar aan de onthaalstand van Agilas in 

het Erfgoed Museum Asse (bij goed weer aan de ingang van het museum, bij slecht weer aan de balie 

van het museum). 

 

Kostprijs 

Alle activiteiten zijn gratis. 

 

Locatie 

Alle activiteiten gaan door of starten aan het Erfgoed Museum Asse, inkomhal Oud-Gasthuis, 

Gemeenteplein 26, 1730 Asse. 

http://www.agilas.be/
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Voor meer informatie en reservatie 

Kristine Magerman, 0474/29.95.67, Kristine.magerman@telenet.be 

 

Archeologiedagen 

De derde editie van de Archeologiedagen wordt georganiseerd door de vijf Vlaamse provincies en het 

Forum Vlaamse Archeologie in samenwerking met de archeologische sector, musea,… De 

Archeologiedagen zijn dé kans om in je buurt archeologie te beleven. Onze bodem zit vol met boeiende 

verhalen die jong en oud laten kennismaken met hoe we vroeger leefden.. Tijdens de Archeologiedagen 

kan je proeven van het boeiend verleden onder onze voeten. Bekijk alle activiteiten in Vlaanderen op 

www.archeologiedagen.be 
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