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In deze Het Natuurhistorisch Nieuws twee extra activiteiten. In de Week van de

Biologie een determinatiedag voor fossiele strandvondsten, en in het Weekend van

de Wetenschap een fijne lezing over de spreeuw. Fossielen en spreeuwen: Het

Natuurhistorisch staat er vol mee.

Fossielen determineren



Laat je strandfossielen determineren

Heb je weleens een fossiel bot of een versteende kies op het strand gevonden?

Laat deze vondsten onderzoeken. Op zondag 1 oktober 2017 organiseert Het

Natuurhistorisch een determinatiedag voor fossiele strandvondsten. Het is een buitenkans,

want zoveel specialisten zijn zelden bijeen. Iedereen is welkom, het liefst met

strandvondsten natuurlijk, maar kijken en luisteren naar fossielen(kenners) is ook mogelijk.

Doorlopend van 11:30 - 16:00; deelname is gratis met een geldig entreebewijs van het

museum. Fossielenkenners van Het Natuurhistorisch, het Rijksmuseum van Oudheden en

Natura Docet zullen fossiele tanden en botten, fossiele schelpen en stenen- en benen

artefacten op naam brengen. In een aantal korte presentaties leer je tips en trucs voor het

vinden en herkennen van fossielen. Voor hele bijzondere of lastige vondsten duiken we in

het collectiedepot van het museum. Meer info.

Weekend van de Wetenschap

De onbekommerde spreeuw

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Spreeuw Centraal' en het Weekend van de

Wetenschap 2017 geeft Koos Dijksterhuis op zondag 8 oktober 2017 om 15:00 uur de

lezing �De onbekommerde spreeuw�. De spreeuw is zo�n bijzonder dier, je kunt er een

boek over schrijven! En dat is precies wat Koos Dijksterhuis heeft gedaan. Hij kan er

meeslepend, leuk en kundig over vertellen - voor jong en oud. Bioloog Koos Dijksterhuis is



bekend van zijn dagelijkse verhaaltje over de natuur in de krant Trouw. Je zult aan zijn

lippen hangen bij zijn vrolijke verhalen, natuurlijk met veel plaatjes. Met aansluitend een

rondleiding door de tentoonstelling Spreeuw Centraal. Toegang tot de lezing is gratis met

een geldig entreebewijs van het museum. Graag aanmelden per e-mail:

zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl. Meer info.

Steun het Natuurhistorisch: word vriend!



Agenda

23 sept
Inlooprondleiding, gratis

30 sept
Inlooprondleiding, gratis

1 oktober
Determinatiedag, fossiele strandvondsten

7 oktober
Inlooprondleiding, gratis

8 oktober
Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch Koos Dijksterhuis: De onbekommerde spreeuw

t/m 8 oktober 2017
Beesten in Diergaarde Blijdorp, tekeningen van Emma Hazenak

14 oktober
Inlooprondleiding, gratis

t/m 15 februari 2018
Spreeuw Centraal, kijken door de lens van Jasper Doest

t/m 7 januari 2018
Raoul Deleo - Terra Ultima, de ontdekking van een onbekend continent

Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl
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Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark)

3015 AA Rotterdam
info@hetnatuurhistorisch.nl

www.hetnatuurhistorisch.nl
010-4364222

Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar iedereen die interesse heeft getoond in het museum en

iedereen die zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief via onze site.

Wanneer u Het Natuurhistorisch Nieuws niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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