
Zondag 1 december 2019 
Dacia Felix Tongeren 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest vzw 
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Het is intussen een traditie geworden dat de Vrienden - samen met ervaren gidsen - de tijdelijke ten-

toonstellingen in het Gallo-Romeins museum in Tongeren bezoeken. 

106 na Christus. De Romeinen onder leiding van keizer Trajanus voegen Dacia toe aan hun immense 

Rijk. De nieuwe provincie ligt in wat vandaag Roemenië is, het oude thuisland van Daciërs en Geten. In 

Tongeren kunnen we hun verbluffende goud- en zilverschatten bewonderen in een sfeervol decor met 

grootse landschapsbeelden. We vernemen er meer over hun contacten met Grieken, Kelten en Scythen. 

De bewoners werden aangeduid met de naam Daciërs. Van 106 tot 271 n. Chr. was Dacië een Romein-

se provincie. 

Daarna zullen de Romeinen hun greep op het gebied verliezen. Toch blijft het gebied een Romaans taal-

eiland en blijven de Roemenen de herinnering aan de Romeinse tijd koesteren. Het automerk ‘Dacia’ is 

hier een zichtbaar voorbeeld van, maar er is natuurlijk meer. 

Ontdek het samen met de Vrienden! 
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Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest vzw 

info@vsmad.be 

www.vsmad.be 

0477-840 828 

Praktisch ... 

• Zondag 1 december om 12.45 uur spreken we af boven op de Citadel om met een autocar naar Ton-

geren te rijden. De rondleiding in het museum start om 14.00 uur en duurt tot +/-15.30 uur. Daarna is 

er vrije tijd tot 17.15u. 

• Omstreeks 18.15u zijn we terug in Diest. 

• Inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, inkom & gidsen 

• Inschrijven kan door storting van € 25 per persoon (houders van een geldige MuseumPassMusées 

betalen € 17,00 per persoon) op rekening BE 50 4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk 

Museum en Archief Diest vzw.  

           Wij verwachten uw betaling vóór 25 november 2019. 


