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Eekhoorntje Nicki Nuss: Getekend door Oliver Hartmann

GA SAMEN MET 

NICKI NUSS OP 

ONTDEKKINGSREIS

5 LOCATIES 
5 PERSPECTIEVEN

KEULEN

BONN

XANTEN

DETMOLD

24-09-2021 T / M  27-02-2022
GRENSOVER SCHR� DING A AN DE LIMES

 DETMOLD

30-09-2021 T / M 16-10-2022
DE LIMES A AN DE NEDERR� N

 X ANTEN

25-11-2021 T / M 29-05-2022
LE VEN A AN DE LIMES

 BONN

25-03-2022 T / M 30-10-2022
ROME IN WES TFALEN 2 .0

 HALTERN AM SEE

29-04-2022 T / M 09-10-2022
ROME A AN DE R� N

 KEULEN

HALTERN AM SEE

Alle musea bieden een breed scala aan educatieve 
programma’s met rondleidingen, evenementen en 
workshops. K� k op www.roemer.nrw voor meer 
informatie

De fl yer staat als download en als printversie 
onder vermelding van het nr. S-334 ter beschikking: 
www.mhkbg.nrw/broschueren

Het nieuwsgierige eekhoorntje van 

de NRW-Stiftung begeleidt je t�dens 
jouw bezoek door de tentoonstellin-
gen. Met Nicki’s ontdekkersboekje 
kun je boeiende raadsels oplossen 
en op speelse manier wegduiken in 
de Romeinse t�d. Bovendien staat je 
nog een leuke wedstr�d te wachten!

Als je samen met je schoolklas 
een tentoonstelling wilt bezoeken, 
neemt de NRW-Stiftung de reis-
kosten hiervoor over. Daarnaast
is er nog lesmateriaal voor jullie 
leerkrachten.

K�k voor meer 
informatie op 
www.nrw-entdecken.de

Mis het Mis het 

niet!niet!

De ontdekkingsmogel� kheden voor kinderen 
ter gelegenheid van de archeologische tentoon-
stelling van de deelstaat Noordr� n-Westfalen 

z� n een idee van de NRW-Stiftung



2.000 jaar geleden was er aan de R�n 
alt�d wel iets te beleven. Hier verliep 
de grens ‚limes‘ tussen het Romeinse 
R�k en Germanië. Toentert�d leefden 
Romeinen en Germanen z� aan z� en 
met elkaar. Er werd verkend, gebouwd, 
gehandeld en soms werd ook gevochten.

Boeiende nieuwe 

vondsten uit jouw 

omgeving, exacte 
replica’s en leuke 
activiteiten brengen de 
Romeinse t�d in Noordr�n-
Westfalen weer tot leven.

K�k voor meer informatie 
over de tentoonstelling op 
www.roemer.nrw

In een landhuis of een woonstal, 
als Germaanse hulpsoldaat of als 
Romeinse arts – ontdek op de 5 loca-
ties van ‚De vloeiende grenzen van 
Rome‘ hoe de mensen in de Romeinse 
t�d b� ons hebben geleefd.

Hoe leefden 
Romeinen en 
Germanen?

Waarom was 

de R� n een 

Romeinse grens?

Hoe gingen de 
Germanen en de 
Romeinen met 

elkaar om?

Wat hebben de 
Romeinen hier 

allemaal gebouwd?

Hoe hebben de 

Romeinen hier 

geheerst.

5 TENTOONSTELLINGEN – 
5 THEMA’S


