
 

Romagne 14-18 actief in de komende maanden  

 

Beste vrienden, 

 

 

Met de steun van zeer velen hebben Jean-Paul en zijn museum weer 

enigszins lucht gekregen en daarmee ook nieuwe energie en inspiratie.  

Museum Romagne 14-18 is (beperkt) weer open! 

Voor de juiste verwachtingen graag attentie voor het volgende: het 

museum is verplicht om zich te houden aan de door de Franse regering 

opgelegde coronamaatregelen.  

 een bezoek aan het museum kan prima en is veilig, maar voorlopig 

helaas alleen op afspraak via info@romagne14-18.com; 
 bezoekers moeten zelf de verplichtte mondkapjes meenemen en bij 

aankomst en vertrek de handen desinfecteren. Desinfecterende gel is 

aanwezig. 
 een drankje doen is nog steeds mogelijk, een (kleine) maaltijd 

gebruiken helaas niet meer. Het is prima als iedereen zijn eigen lunch 

meeneemt. Die kan, samen met een drankje, in het restaurant of in de 

museumtuin gebruikt worden. Kleine versnaperingen als koeken, 

chips en muffins zijn gewoon verkrijgbaar.  
 ook ‘guided tours’ kunnen weer, met een maximum van 10 personen 

en eveneens op afspraak. 
  

Bedankt voor jullie begrip! 

   

Toekomstige ontwikkelingen. 

Hieronder in het kort enkele activiteiten, die vooral ook in verband met 

de beperkingen door het coronavirus een andere aanpak vereisen. 

Daarbij speelt moderne audiovisuele technologie een belangrijke rol: 

  

Websites en filmopnamen. 
De stichting is druk bezig met de websites van de stichting Vrienden en 

Musée Romagne 14-18. Begin augustus worden er ten behoeve van de 

website, sociale media en marketing professionele filmopnamen in het 

museum en de omgeving gemaakt, onder meer van de Butte de 

Vauquois, Montfaucon en enkele bijzondere soldatenkerkhoven.  

Binnenkort gaat Jean-Paul een dag met Huub Stapel op stap. Die is druk 

bezig met opnamen voor het tv-programma ‘Langs de Maas’ zoals hij dat 

deed met de succesvolle serie over de Rijn. Jean-Paul de Vries zal als gids 

optreden in de aflevering over Verdun. 
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Educatie. 

 

Nu de scholen voorlopig niet naar Romagne kunnen komen, gaat Jean-

Paul met Romagne 14-18 naar de scholen toe. Met het museum in 

‘kistvorm’ of via livestreaming. Hij geeft dan een college of lesuur waarin 

hij de leerlingen met een boeiend verhaal meeneemt naar de Eerste 

Wereldoorlog. Als scholen geïnteresseerd zijn kunnen ze zich melden 

voor een try-out. Uiteraard vergeten we de Romagne14-18 Collegetour 

niet. Binnenkort kunnen we meer melden over de opzet en de kosten.  

  

En dan nog even dit.  

Rob Leenheer, al vele jaren regelmatig bezoeker van het museum, is sinds 

kort toegetreden tot het bestuur. Met Rob en diens uitgebreide netwerk 

investeren wij in meer marketingkennis, creativiteit en vergroting van de 

bekendheid van Museum Romagne 14-18 via brede sociale media. 

  

Meer willen weten.  

Mail ons via info@vriendenvanromagne14-18.com. 

  

Vriendelijke groet, 

Bestuur stichting VriendenvanRomagne14-18 
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