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marten.ris@gmail.com

Van: Romeinse Limes Nederland <info@romeinselimes.nl>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:53
Aan: bestuur@wijkroomburg.nl
Onderwerp: Nieuws van de Neder-Germaanse Limes - september 2020

 

WORDT DEZE NIEUWSBRIEF NIET GOED WEERGEGEVEN? BEKIJK DE NIEUWSBRIEF ONLINE  

  

 

 

 

 

Geachte relatie, 

 

In deze Nieuwsbrief graag uw aandacht voor een aantal mededelingen en 

korte berichten. Later deze maand volgt weer een uitgebreidere Nieuwsbrief, 

met opnieuw een LimesJournaal en meer inhoudelijk nieuws. Leest u vooral 

even verder, zeker als uw organisatie in de Maand van de Geschiedenis 

activiteiten organiseert. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Mariëlla Beukers 

coördinator Romeinse Limes Nederland  
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Bestel de Best Nine van de 
Limes 

Langs de Limes zijn honderden bijzondere 

vondsten gedaan. Romeinse Limes 

Nederland maakte een keuze uit de 

mooiste gevonden voorwerpen en liet deze 

afbeelden op een set ansichtkaarten. 

Bovendien is elk object in 3D gescand. 

Vanaf begin oktober zijn de 3D-objecten op 

onze website te bekijken. Op iedere 

ansichtkaart staat een QR-code die 

rechtstreeks naar de pagina met 3D-

objecten leidt, waar bovendien meer 

informatie over ieder object te vinden is. 

 

De zakjes met 10 ansichtkaarten (9 objecten en 1 kaart met uitleg) zijn 

gebundeld in fraaie displaydoosjes met 100 sets. De doosjes worden aan het 

begin van de Maand van de Geschiedenis gratis verzonden, zodat het publiek 

in de Maand van de Geschiedenis kennis kan  maken met de Best Nine van de 

Limes. Deelnemende instellingen zijn onder andere de Archeo Hotspots in heel 

Nederland. Maar uiteraard kan ook uw organisatie een doos ansichtkaarten 

bestellen. Enige voorwaarde is dat de sets kaarten gratis aan het publiek 

uitgedeeld worden. Er is een beperkt aantal dozen beschikbaar, en op = op. 

 

Indien u begin oktober een doos met ansichtkaarten wilt ontvangen, kunt u dat 

aangeven voor 21 september a.s. via info@romeinselimes.nl. In de eerste 

week van oktober worden de doosjes dan verzonden. Uiteraard besteden wij 

tijdens de Maand van de Geschiedenis aandacht aan deze actie via onze 

algemene Nieuwsbrief en via de social media. Zodat we gezamenlijk de 

bijzondere vondsten die langs de Limes gedaan zijn onder de aandacht 

kunnen brengen. 

 

Bestel hier uw doos met ansichtkaarten.  
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Romeinendag uitgesteld 
 

Helaas hebben wij in verband met de maatregelen die nog altijd gelden om 

COVID-19 in te dammen, de Romeinendag van 2 november a.s. moeten 

annuleren. Samen met RomeinenNU zijn we nu op zoek naar mogelijkheden 

deze dag digitaal aan te bieden. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid in januari 

2021 worden. Wij houden u op de hoogte!  
 

 

 

Nog enkele dozen nieuwe wandel- en fietskaart 
 

In opdracht van de Nederlandse Limes Samenwerking 

maakte Romeinse Limes Nederland in samenwerking met 

Stichting Liniebreed Ondernemen een hernieuwde versie 

van de brochure die de fiets- en wandelroute langs de 

Limes onder de aandacht van het publiek brengt. Deze 

uitvouwbare brochure geeft een kleurrijk beeld van de 

mogelijkheden om de Limes al fietsend en wandelend te 

beleven. Inmiddels is een grote deel van de brochure 

verspreid, maar er zijn nog een aantal dozen van circa 150 stuks beschikbaar. 

 

Bestel hier uw doos met wandel- en fietsbrochures.  
 

 

Nieuwe serie podcasts 
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Het afgelopen jaar verschenen diverse 

podcasts, gemaakt door Debora d’Hont-

Dieleman, met als thema De Limes leeft. In 

haar levendige interviews laat Debora 

mensen aan het woord met een passie voor 

de grens van het Romeinse Rijk in 

Nederland. Vaak is zo’n interview 

gekoppeld aan een bijzondere plaats die 

verband houdt met de aanwezigheid van de 

Romeinen in Nederland. Op onze website 

vindt u de links naar een reeks nieuwe interviews met onder andere Jasper de 

Bruin, Marenne Zandstra, Rien Polak en Stephan Weiss-König.  
 

 

 

Merkdocument Neder-Germaanse Limes 
 

Op 18 juni jl. presenteerde Tamar Leene van de 

Nederlandse Limes Samenwerking tijdens een video-

bijeenkomst het nieuwe Merkdocument Neder-

Germaanse Limes. Zij onthulde het nieuwe logo en ging 

in op de uitgangspunten van het Merkdocument. Dat 

Merkdocument is helaas nog niet gereed, maar de 

logoset is inmiddels te downloaden via onze website. 

 

De nieuwe logo's van de Neder-Germaanse Limes vindt u 

hier.  
 

 

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij het netwerk van 

organisaties rondom de Romeinse limes of bij de totstandkoming van het 

Nominatiedossier.  
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