
Donderdag 28 september:  excursie van G2a naar Heerlen en Valkenburg 

 

Die dag gingen we het eerst naar het Thermenmuseum met 

het hypocaustum in Heerlen. Daar zagen we allemaal resten 

van een opgegraven badhuis van de Romeinen. We kwamen 

erachter dat er veel meer te doen is in een badhuis dan dan je 

alleen maar te wassen, zoals buiten sporten, in een 

buitenzwembad zwemmen, in een sauna zitten, een massage 

laten doen, winkelen (er waren een paar kleine winkeltjes met 

badspullen), je kon er ook een hapje eten en drinken en 

natuurlijk kon je jezelf ook wassen (in warm, lauw en koud 

water). De Romeinen gingen er dus niet alleen heen om zich te 

wassen, maar ook om gezellig te kletsen. Daarna gingen we 

naar een ruimte in het museum waar veel informatie te vinden 

was over de Romeinen. Ook kwamen wij erachter dat we 

eigenlijk heel veel dingen hetzelfde doen als de Romeinen dat 

vroeger deden. Denk maar aan de verwarming in je huis of de riolering. Dat soort dingen hadden de 

Romeinen vroeger ook al. Ook vonden de Romeinen (vooral de vrouwen) dat ze er goed uit moesten 

zien. Denk maar aan een make-up setje ofzo. 

 

‘s Middags gingen we naar de Catacomben in Valkenburg. De 

Catacomben liggen ondergronds en het is daar dus heel donker 

en koud (ongeveer 12 graden). De Catacomben in Valkenburg 

zijn nagemaakt. De echte Catacomben liggen in Rome maar dat 

was te ver weg om naartoe te gaan. De plek waar de 

Catacomben liggen in Valkenburg is een oude mergelmijn. Het 

heeft heel veel gangen en kamers, waar vroeger mensen 

werden begraven. Wij gingen daar naar binnen met kaarsen, 

want er waren geen lampen/lichten in de Catacomben. Onze 

gids liet ons vele gangen en kamers zien en gaf ons veel 

informatie. En in één kamer zei hij dat we onze kaarsen uit 

moesten maken …  Het was pikdonker en je kon helemaal niets 

zien. Dat was echt heel gaaf om mee te maken! 

 

Dana Reinders en Kayleigh Diepstraten G2a 

 

 


