
Zaterdag 25 maart (Dantedì): Bezoek Museumpark Archeon, met speciale aandacht voor 
de Romeinse Limes en de Zwammerdamschepen 
 
Ter gelegenheid van Dantedì, de jaarlijkse gedenkdag van Dante Alighieri, bezoeken we het 
interessante Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn, met bijzondere aandacht voor de 
Romeinse Limes en de Zwammerdamschepen. In samenwerking met Archeon wordt deze 
boeiende bijeenkomst speciaal georganiseerd voor leden van de Dante Alighieri comitati in 
Nederland en hun introducés. 
 
Programma: 
o Vanaf 10:00 - Ontvangst in de Romeinse Herberg van Archeon, met koffie/thee en gebak 
o 11:00 - Welkomstwoord en korte inleiding over Museumpark Archeon 
o 11:30 - Lezing ‘Operatie Zwammerdamschepen'. Over de wereldberoemde Romeinse schepen, 

de restauratie in Museumpark Archeon en de logistieke uitdagingen in het Noord-Westen van 
het Imperium Romanum. Tom Hazenberg, archeoloog, curator van de collectie 
Zwammerdamschepen in Museumpark Archeon.  

o 12:45 - Gezamenlijke pranzo 
o Vanaf 14:00 - Zelfstandige wandeling door het museumpark, inclusief bezichtiging 

Zwammerdamschepen 
o Vanaf 16:00 – Afsluitende borrel (facultatief) 
o Rond 17:00 verwachten wij het einde van deze bijeenkomst. 
 
Kosten: 
Een deel van de kosten wordt betaald uit het budget van Dante Alighieri Nederland. 
Speciaal voor onze deelnemers bedraagt de eigen bijdrage € 36,50 per persoon.  
Houders van een Museumkaart of VIP-kaart Vriendenloterij krijgen € 5,- korting op deze 
prijs. Parkeren: € 6,95 per auto (speciaal tarief). 
De drankjes bij de borrel zijn voor eigen rekening. 
 
Deelname: 
De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de Dante Alighieri comitati in Nederland en hun 
introducés. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan door het sturen van een E-mail naar 
Archeon, info@archeon.nl met daarin de volgende gegevens: 
o Naam: 
o Lid van (Dante Alighieri comitato noemen): 
o Eventuele introducés (aantal): 
o Museumkaarten (aantal): 
o Parkeren: ja/nee 
 
Na ontvangst van de aanmelding stuurt Archeon een betalingsverzoek. De aanmelding is 
definitief na betaling. Terugbetaling bij verhindering tot 7 dagen voorafgaand aan het 
evenement. 
 
Verdere informatie: 
Website Museumpark Archeon 
Romeinse Limes (Wikipedia) 
Zwammerdamschepen (Archeon) 
 

mailto:info@archeon.nl
https://www.archeon.nl/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limes_(Romeinse_Rijk)
https://www.archeon.nl/nl/zwammerdamschepen.html
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