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Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2
9620 Zottegem-Velzeke
GPS-coördinaten
N50°53’1.7”, E3°46’50.2”

tel. 09 360 67 16
archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be 
www.archeocentrumvelzeke.be

Open
dinsdag > vrijdag 9–17 uur
zaterdag > zondag 13–17 uur 
gesloten tussen kerst en nieuw

Toegang
standaardtarief: 2,50 euro
reductietarief: 1,25 euro 

Meer info over ons aanbod en 
mogelijkheden tot bezoek? 
Surf naar onze website,
schrijf je in op onze nieuwsbrief 
en volg ons op facebook..

Verken onze geschiedenis vanaf de 
eerste menselijke aanwezigheid tot de 
vroege middeleeuwen. Velzeke kende 
zijn grote bloei tijdens de Gallo-Romeinse 
periode toen het zich ontplooide als 
een handelscentrum, gelegen op het 
kruispunt van twee belangrijke wegen.

Graaf in het verleden van 
 de Vlaamse Ardennen 
& maak kennis met
400 000 jaar geschiedenis



In het Archeodepot kan je onder 
begeleiding van een gids kennis 
maken met onze werking en unieke 
archeologische vondsten uit de regio.

Beleef! 
Je kan ons individueel, 
in gezins- of groepsverband bezoeken.
 
Tijdens het weekend staat steeds een gids klaar 
voor jou en je gezin.
 
Bezoek je ons liever in groep, probeer dan eens 
onze geanimeerde rondleidingen en educatieve 
workshops. Wij brengen ze op jouw maat!
Waag je aan een tijdreis naar de prehistorie, kleed 
je als een Romeinse dame, of onderwerp je aan een 
strenge opleiding in het Romeins legioen.

Uit in de  
Vlaamse 

Ardennen
Maak een wandeling in 
de natuur, of fiets over 

de kasseiwegen.
Als erkend toeristisch 
infopunt helpen we je 
bij het plannen van je 

bezoek aan de Vlaamse 
Ardennen.

Levend 
verleden
Geschiedenis telkens anders? 
Bezoek dan onze tijdelijke 
tentoonstellingen en wees er bij 
op onze  jaarlijkse evenementen 
met superleuke doe-activiteiten. 
Meer info lees je op onze 
website, in onze nieuwsbrief of 
op onze facebookpagina.

Een toekomst 
voor het verleden


