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DAGUITSTAP NAAR TONGEREN OP ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018
TESEUM EN ARCHEOLOGISCHE SITE, EEN WANDELING DOOR 2000 JAAR
GESCHIEDENIS

Mevrouw,
Mijnheer,
In september 2018 werd het tweede gedeelte van het
Teseum, de archeologische site onder de Tongerse
O.L.V.-basiliek, voor het publiek opengesteld.
Jarenlang werden de kerkschatten achter gesloten
deuren bewaard. Pas in juni 2016 kreeg het publiek
deze voor het eerst te zien: 256 objecten van de 6de
tot de 20ste eeuw. Liturgisch edelsmeedwerk,
evangelieboeken, reliekhouders, middeleeuwse
koorboeken enz.

Binnenkoer Teseum Tongeren

De naam TESEUM is een samentrekking van
museum en de beginletter van thesaurus
(schatkamer) en terra (aarde). Deze bovengrondse
site is één van de trekpleisters van Tongeren
geworden. Sinds september is ook de site onder de
basiliek voor het publiek toegankelijk. Hier bevinden
zich restanten van Romeinse stadswoningen, zeven
kerken en talloze sarcofagen. De opgravingen die
begonnen bij het leggen van de vloerverwarming in
de basiliek, mochten tot 3 m diep gaan en duurden 10
Archeologische site Basiliek Tongeren
jaar. Men moet beseffen dat dit geen ondergrondse
site was. Een stad ontwikkelt zich doorgaans op de resten van de vorige. Vrijwel iedere vondst
bevond zich ooit bovengronds. De resultaten waren erg verrassend. Er zijn weinig plaatsen,
waar je op zo'n beperkte oppervlakte door zoveel verschillende historische periodes kunt
wandelen. Je kan er de hele West-Europese geschiedenis vanaf de Romeinen visueel mee
beleven.
Het programma
08.45 uur: vertrek per autobus op de parking CCAO, van Eycklaan 72, MSK
09.45 uur: koffie met gebakje in hotel De Casque, Markt, Tongeren

10.30 uur: bezoek met gidsen aan de archeologische site van de basiliek
12.00 uur: middagpauze
14.00 uur: bezoek met gidsen aan het Teseum
15.30 uur: vrije koffiepauze
16.30 uur: vertrek bus
17.30 uur: aankomst bus in Maaseik
INSCHRIJVEN: uiterlijk 12 november 2018 bij penningmeester Annie Metten of secretaris Jan
Rutten.
Prijs: € 40,- (niet-leden € 43,-) inbegrepen busreis, koffie met gebak, entreegelden, gidsen en
fooi chauffeur. Graag op rekening KBC BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater Sangerskring,
Capucienenstaat 10 te 3680 Maaseik. Het aantal deelnemers is beperkt.

AGENDA
14.11.2018: om 20 uur in Kasteel Wurfeld: lezing door Phaedra Vanoppen "Huwelijken in
tempore clauso in Maaseik 1619-1796".
09-02-2019: daguitstap naar Alden Biezen en Borgloon met een bezoek aan de tentoonstelling
‘Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon’. Meer bijzonderheden volgen.
23.03.2019: daguitstap naar vernieuwd Afrika museum in Tervuren.

