We wilden hem eigenlijk per paard bezorgen, maar puur tijdsgebrek noopte ons er toch toe om gebruik te maken van
de elektronische post. Vanaf nu worden alle losse berichten van het RAM netjes en regelmatig via deze weg bezorgd.
Meteen groot nieuws ook over onze aansluiting bij Erfgoedinzicht, een kartonnen castellum voor onze tiende
verjaardag en meer goeds van ons team. Maak jouw vrienden en familie warm om zich ook in te schrijven, stuur ze
gerust door of put er naar hartenlust uit voor jouw eigen nieuwskanalen. Tot hoors!

Ontdek onze schatten digitaal!

Meer dan driehonderd voorwerpen uit ons Romeins Archeologisch Museum (RAM) Oudenburg kun je vanaf nu ook digitaal
bekijken via de webpagina van Erfgoedinzicht. Ga snel een kijkje nemen en ontdek de 'drakengesp' en een Romeinse beker met een
stoute tekst ... Zeven voorwerpen worden speciaal in de kijker geplaatst, maar via de zoekfunctie kun je verder snuisteren in al onze
schatten!

Betaal zoals de Romeinen

Elk jaar worden er in het huidige België duizenden Romeinse munten uit de grond gehaald. Wat is hun verhaal? Hoe komt het dat er
zoveel muntschatten gevonden worden? En hoeveel kostte een brood in die tijd? Je ontdekt het allemaal tijdens de openingsvoordracht
op zondag 18 maart 2018!

Het kolossale kartonnen castellum

Weet je nog hoe we in 2016 met 500 fakkeldragers ons Oudenburgs castellum opnieuw tot leven wekten? Omdat jouw favoriete
Romeins museum tien jaar bestaat, zorgen we samen met jou alweer voor een stunt van formaat! Op zaterdag 19 mei 2018 bouwen
we naar aanleiding van het Romeins weekend het castellum, dat bijna tweeduizend jaar geleden in onze stad stond, weer op met
kartonnen dozen. Levensgroot met torens en Romeinen en met alle kinderen en gezinnen die willen meehelpen! Samen zorgen we
opnieuw voor een belevenis die je nooit meer zal vergeten!

Noteer alvast het Romeins weekend op zondag 20 en maandag 21 mei 2018 in je agenda!
Binnenkort meer info op www.ram-oudenburg.be/romeins-weekend.
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