
Museum Matilo

Romeinse zomerworkshops!

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Gratis deelname.

Vrijdag 6 augustus, 14.00 tot 15.30 uur
Beschilder je eigen Romeinse
zwaard en schild!

Maandag 16 augustus,
14.00 tot 15.30 uur
Soldatentraining onder 
leiding van een echte 
Romeinse soldaat!

Voor volwassenen en ouders met kinderen 
vanaf 9 jaar. Deelname 5 euro p.p.

Zondag 8 augustus: 
11.00 tot 12.30 uur
Workshop zelf lippenstift en 
rouge maken van natuurlijke 
ingrediënten. Verras jezelf met 
een nieuwe Romeinse look!

Zaterdag 14 augustus: 
11.00 tot 12.30 uur
Workshop zelf kruidenthee 
maken. We kijken wat er groeit 
en bloeit in de Historische 
Tuinen Matilo en maken aansluitend 
heerlijke kruidenthee mengsels.

Zondag 22 augustus: 13.00 tot 14.30 uur
Wildplukken is van alle tijden. Ook de 
Romeinen en Middeleeuwers gebruikten
wilde planten in hun gerechten. Wat groeit er 

voor eetbaars in 
Park Matilo? 

Ga mee met deze 
wildplukwande-
ling en proef na 
afloop de smaak 
van dit Leidse 
park.

Zondag 5 september : 13.00  tot 14.30 uur
Workshop: Lippenbalsem en scrub zelf maken. 
We ontdekken de schoonheidsgeheimen van de 
Romeinen en maken zelf zalf of lippenbalsem 
en kruidige scrub.
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Geef je van tevoren op!   muma@parkmatilo.nl  of  06-30404439

Voor volwassenen en ouders met kinderen 
vanaf 9 jaar. Deelname 5 euro p.p. 

Maandag 16 augustus:  19.00 tot 20.30 uur

Zondag 29 augustus : 13.00 tot 14.30 uur
Rondleiding door Park Matilo door een echte 
Romeinse soldaat. In de bodem van Park Matilo
liggen de resten van een Romeins fort verborgen.
Wat deden de Romeinen hier? Waarom bouwden 
ze hier een fort?  En hoe was het leven voor een 
soldaat langs de grens van het rijk? Ontdek het 
tijdens deze interactieve rondleiding.

RONDLEIDINGEN

Locatie: ‘Huis van de Buurt Matilo’, Zaanstraat 126, Leiden

Let op!
De rondleidingen en 
wildplukken starten
bij de voliere van 
de stadstuinen!


