met de steun van

Van perkament tot papier
het scriptorium en de bibliotheek van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg

Het Romeins archeologisch verleden
bezoek aan het Romeins Archeologisch museum met wandeling

daguitstap naar Oudenburg
op zaterdag 30 september 2017
Het Romeins Archeologisch Museum (RAM) is gevestigd in het abtsgebouw van de
voormalige Sint-Pietersabdij. De middeleeuwse geschiedenis van Oudenburg wordt
gedeeltelijk bepaald door deze abdij, die er omstreeks 1084 door de H. Arnoldus werd gesticht.
Na de ontvangst met koffie worden we rondgeleid in de tijdelijke uitzonderlijke tentoonstelling
‘Van perkament tot papier’. In Oudenburg lag destijds één van de voornaamste abdijen aan de
Vlaamse kust: de Sint-Pietersabdij. Net zoals alle andere benedictijnerkloosters bouwden de
monniken er een bibliotheek en scriptorium uit. Nu komen die manuscripten en drukwerken
voor eventjes naar hun oorspronkelijke plaats terug. Het wordt een tentoonstelling met
pareltjes van kalligrafie en drukkunst.
Na de rondleiding gebruiken we de middaglunch in het Museumcafé. ‘s Namiddags bezoeken
we de permanente en unieke collectie van het RAM. De tentoongestelde voorwerpen zijn vooral
afkomstig van de archeologische opgravingen van de castella en van de grafvelden net buiten
de stad.
Daarna rusten we even uit bij een kop koffie met cake en wandelen vervolgens met de gids naar
de archeologische sites in Oudenburg.
De daguitstap wordt georganiseerd met eigen vervoer en carpooling. Als je wil meerijden of
met je eigen wagen een of meerdere personen kan meenemen gelieve dit per mail
davidsfonds.sm.sa@gmail.com of telefonisch op 050 31 09 10 te melden aan Boudewijn
Vanhouteghem.

Wanneer & waar?
zaterdag 30 september
om 8.45 u. verzamelen op de parking achteraan het gebouw van
de gemeenteafdeling Sint-Michiels (Rijselstraat 98)
of om 9.30 u. aan het RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg.
Het einde van het bezoek is voorzien rond 17.00 u.

Deelnameprijs: € 65; €59 met Davidsfonds Cultuurkaart.
Inbegrepen: gidsen, toegangen, aperitief, middaglunch (koude schotel met
frietjes en incl. drankje), ochtend- en namiddagkoffie. Voor wie gebruik maakt
van carpooling stellen we voor om € 5 pp. te betalen aan de bestuurder.

Inschrijving:

uiterlijk voor zaterdag 23 september door overschrijving op
de rekening BE95 7381 2619 0958 van het Davidsfonds SintMichiels & Sint-Andries met vermelding ‘Oudenburg’.
 Beperkt tot 30 deelnemers!

Info:

Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

www.df8200.be
www.davidsfonds.be
davidsfonds.sm.sa@gmail.com
IBAN BE95 7381 2619 0958

