
PERSBERICHT 
Introductie Verhalenbundel  
“Op avontuur door de tijd: Ontdekkingsreis in Archeon.” 
 
De net van de pers gerolde verhalenbundel “Op avontuur door de tijd: Ontdekkingsreis in Archeon” 
werd tijdens het jaarlijkse bezoek van de Romeinse soldaten uit museumpark Archeon in Alphen aan 
den Rijn aan de jonge patiëntjes in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht ten doop gehouden. 
Namens de Schrijvers van de Ronde Tafel (een collectief van zestien schrijvers, die kinderboeken 
schrijven vanuit een historisch perspectief) overhandigde schrijfster Martine Letterie deze 
verhalenbundel aan alle hier verblijvende kinderen. 
 
Natuurlijk werden er een aantal verhalen uit deze bundel voorgelezen door Martine Letterie, 
Suzanne Wouda en Peter Smit. In deze bundel nemen de Schrijvers van de Ronde Tafel je mee op reis 
naar de prehistorie, de Romeinse tijd, de Vikingen en de middeleeuwen met vragen als: Kun jij zelf 
vuur maken? Of slingeren met een kogel? Weet je hoe vergif smaakt? Of hoe je de goden om hulp 
moet vragen? En ben je ooit aan boord geweest van een drakenschip? Ga op avontuur en beleef de 
geschiedenis in Archeon. 
 
Het jaarlijkse bezoek van de Romeinse soldaten stond in het teken van het inmiddels gestarte 
Romeins Festival, dat gehouden wordt in Archeon tot en met zaterdag 10 augustus. Tijdens dit 
festival verzorgt o.a. de Engelse groep Legio Secvnda Avgvsta exercitiedemonstraties in de arena en 
demonstreren zij het schieten met de ballista. Je kunt ook zelf meedoen aan de activiteiten zoals 
exerceren in het legioen en een fibula maken. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: 
Op avontuur! | Schrijvers van de Ronde Tafel | € 13,99 | ISBN 978 90 258 7865 8 | Fictie 7+ | Vanaf 
heden verkrijgbaar in Archeon; ook te bestellen per email info@archeon.nl. Inclusief verzendkosten € 
20,94 
Naar verwachting zullen ook een aantal boekwinkels deze bijzondere verhalenbundel in distributie 
nemen. Voor hen is het beste besteladres info@archeon.nl en geldt de gebruikelijke afname korting. 
 
Mocht u een exemplaar willen ontvangen, stuur dan uw adres op naar info@archeon.nl 
 
Bijlagen:  Overzicht Schrijvers van de Ronde tafel in museumpark Archeon Alphen aan de Rijn. 
Reserveer alvast zaterdag 14 september a.s., wanneer in Archeon voor de tiende keer de Thea 
Beckmanprijs, prijs voor het beste historische kinderboek 2019, wordt uitgereikt. 
 
Illustraties gemaakt door Peter Moorman vrij van copyright 
 
Foto introductie van deze verhalenbundel ”Op Avontuur door de tijd! Ontdekkingsreis in Archeon” 
door Martine Letterie, Schrijver van de Ronde Tafel, overhandigd in het bijzijn van de Romeinse 
soldaten aan een aantal patiënten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. 
 
Foto ‘WKZ bezoek 1’ van links naar rechts: schrijver Peter Smit, patiënt Dévano, schrijfster Martine 
Letterie en schrijfster Suzanne Wouda 
 
Foto ‘WKZ bezoek 2’ van links naar rechts: schrijver Peter Smit, schrijfster Martine Letterie, patiënt 
Dévano, WKZ Ewout Tuyt, Romein Wiel van der Mark, schrijfster Suzanne Wouda, Archeon directeur 
Jack Veldman 



Fotograaf Hans Doderer 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Archeon: 
Monique Veldman 0172 447701 / 06 41567316 | Mieke Lautenbach 0172 447704 / 06 17183501 
Communicatie@archeon.nl 
Museumpark Archeon | Archeonlaan 1 | 2408 ZB Alphen aan den Rijn | www.archeon.nl 
 


