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Activiteiten in de zomervakantie 
 
Deze zomer zijn er naast onze zomerspeurtochten en het andere aanbod voor
kinderen nog twee activiteiten voor onze jongste bezoekers. Op woensdag 11
augustus of donderdag 19 augustus gaan we naar buiten voor een Rondje
Museumpark en op zaterdag 7 augustus laten we onze creatieve geest de vrije
loop bij de Workshop Wilde Bijen Pop-up kaarten. 

Rondje Museumpark  
 
Het Museumpark is een uitstekende plek
voor het ontdekken van stadsnatuur.
Loop mee met een natuurgids van het
museum en verwonder je over wat er
rondom onze musea leeft, bloeit en groeit.
Onderweg doen we kleine onderzoekjes
en ontdekkingen. 

Workshop Wilde Bijen
 
In deze workshop ga je zelf aan de slag
onder begeleiding van een illustrator van
de tentoonstelling Wilde Bijen Parade. De
tentoonstelling biedt jou genoeg inspiratie,
dus aan het eind van de workshop heb je
een toffe, kleurrijke Wilde Bijen Pop-up
kaart om te versturen, om op te hangen of
om gewoon gezellig neer te zetten. 

https://mailchi.mp/hetnatuurhistorisch/zomerspeurtocht-rondje-museumpark-workshop-wilde-bijen-museuminspecteur?e=[UNIQID]
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/activiteit/vliegensvlug/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/
http://hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/activiteit/rondje-museumpark-1/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/wilde-bijen-parade/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/activiteit/workshop-wilde-bijen-pop-up-kaarten/


Jeugdvakantie
paspoort    
 
Het Jeugdvakantiepaspoort
is uitgedeeld aan alle
Rotterdamse basisschool-
leerlingen. Ook in ons
museum is het paspoort
geldig. Kom gratis (kids) of
met korting (begeleiders)
naar het museum en doe de
speciale zomerspeurtocht. 

Vliegensvlug: zomerspeurtocht  
 
Het afgelopen jaar was op reis gaan met het vliegtuig bijna niet mogelijk. Dieren met
vleugels konden wel volop de lucht in. Zoek zoemende bijen, jagende haviken,
rondtrekkende ganzen, fleurige vlinders en fladderende vleermuizen met onze nieuwste
zomerspeurtocht. Prima te doen voor het hele gezin, want er is een versie voor kinderen
die niet kunnen lezen en schrijven én een versie voor kinderen die dat wel kunnen. 

De Collectiekar: vraag maar raak  
 
Tijdens de zomervakantie is De Collectiekar op verschillende momenten in de zalen van
het museum te vinden. De Collectiekar wordt bemand door Eva, een van onze
preparateurs. Het is de plek waar je je prangende vragen over onze collectie en
bewaarmethoden kan stellen, maar ook eens aan verschillende huiden kan voelen of
ergens dicht met je neus bovenop kan zitten. Wie weet spot jij 'um deze zomervakantie! 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/
https://www.jeugdvakantiepaspoort.nl/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/activiteit/vliegensvlug/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/fileadmin/user_upload/documents-nmr/Straatgras/Straatgras_2020/Straatgras_2020_2/Straatgras_2020_2_Een_rijdende_kubus_als_collectiekar.pdf


Museuminspecteurs gevraagd 
 
Kidsproof! Dat wil het museum graag zijn. Met de hele familie naar het museum kan nu
met een extra missie. Doe een zomerse activiteit of loop juist lekker vrij door de
museumzalen, kijk in de Museumwinkel voor de nieuwste cadeautjes, lees de infobordjes
eens goed of neem een kijkje bij De Collectiekar. Na het  bezoek kan je via Museumkids je
inspectie invullen zodat wij kans maken op de titel Kidsproofmuseum!

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/
https://museumkids.nl/inspect


Steun het museum: word Vriend! 
 
Het museum steunen kan door Vriend van Het Natuurhistorisch te worden. Als Vriend heb
je aantrekkelijke voordelen zoals doorlopend gratis entree voor het hele gezin. Zolang de
voorraad strekt is er voor elke nieuwe Vriend een gratis exemplaar van het boek
'Natuurschatten'.

Wat fijn dat we weer open zijn! 

Bezoek het museum met een online geboekt ticket met een vaste starttijd,
ook als je een Museumkaart hebt of gebruik maakt van andere

kortingsregelingen. 
 

Vriend worden

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/bezoekersinformatie/naar-de-online-tickets/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/
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