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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: een doodleuke vliegenmepper, datum en
spreker Hoboken Lecture bekend, vleermuisonderzoek en een museumles
over concurrerende edelherten tot na-apende slangen.

Museum
Doodleuke vliegenmepper
Het assortiment van de Museumwinkel
is ter gelegenheid van de expositie

�Vliegenmeppers� uitgebreid met
een offici�le museumvliegenmepper,
stemmig bedrukt met ons logo en de
lijfspreuk

�Een doodleuk museum!�.

Te koop voor 2,50 zo lang de
Zondagmiddaglezing over

�Vliegenmeppers�

Op 3 mei 2015 spreekt Iza van
Riemsdijk over 'Vliegenmeppers'
Iza van Riemsdijk verzamelt
vliegenmeppers. De eerste kocht zij in
1989 in Japan - een zachtroze in de
vorm van een vlinder met een
vlinderdasje, met in het handvat een
pincetje om de dode vlieg mee op te
ruimen. Vijfentwintig jaar later telt haar
verzameling ruim 2500 exemplaren uit
de hele wereld, want overal waar
vliegen (en muggen) voorkomen, wordt

(eenmalige) voorraad strekt.
In combinatie met het leuke boekje

�Vliegenmeppers� geschreven door
Iza van Riemsdijk (7,50) een doodleuk
cadeautje.

gemept. Lees meer.
Reserveren:
zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl

�s Weekdieren

Jelle

Ook nieuw in de Museumwinkel is het nieuwe boek van
Jelle Reumer

�Jelle�s Weekdieren� waarin hij op de

van hem bekende enthousiaste en vermakelijke wijze
een bizarre parade van eetbare, zielige, zeldzame en
andere beesten beschrijft. Samen geven de korte
schetsen een prachtig beeld van de enorme diversiteit
aan dieren met hun specifieke eigenschappen en
eigenaardigheden, waarin we onszelf maar al te
gemakkelijk kunnen herkennen. Het boek telt 232

�

pagina s, is ge

�llustreerd met kleurenfoto�s en kost

17,95.

Educatie

Natuurspreekuur
Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er spreekuur voor bezoekers. Breng je
gevonden botten, veren, fossielen, schelpen of andere natuurvondsten mee en laat de
conservator beoordelen wat het is. Een mammoetwervel van 13.000 jaar oud of een
kostbare schelp? Misschien is dat simpele keitje wel een kostbaar stukje hyenadrol uit
de laatste IJstijd! Lees meer.
Leven met leven
Tijdens de museumles

�Leven met

� gaan leerlingen (bovenbouw

Leven

havo/vwo) aan de slag met vele en
uiteenlopende manieren waarop leven
met ander leven samenleeft: van
concurrerende edelherten tot na-apende
slangen. Ze krijgen inzicht in verschillende
biotische interacties in de natuur

�n in

het doen van ecologisch onderzoek. Een
les over parasieten, mimicry,
ecosystemen, mind-control en paradoxen.
Lees meer.

Verboden Toegang? Niet voor jou!
Een themadag voor de hele afdeling van
de school, een cultuurbezoek of
aanvulling op een les? Tijdens de
rondleiding komen leerlingen op plekken
waar bezoekers nooit komen. We gaan
naar het kelderdepot waar de preparateur
en conservator aan de wetenschappelijke
collectie werken. Opengesneden vossen,
foetussen van bruinvissen op sterk water,
skeletten van meeuwen en olifanten, het
komt allemaal langs. Lees meer.

Wist je dat... scholen per 1 februari extra budget op
de cultuurkaart hebben gekregen van het CJP? Een
mooie gelegenheid voor een museumles!

Steun Het Natuurhistorisch: word vriend!

Bureau Stadsnatuur
Gaat u slopen? Houd rekening met vleermuizen!
Wanneer een dak gerenoveerd moet worden of het gebouw gesloopt, dan is het voor de
Flora- en faunawet nodig om te toetsen of beschermde dier- en plantensoorten gebruik
maken van het gebouw. Het gaat vaak om broedende huismussen, gierzwaluwen of een
verblijfplaats van vleermuizen. Bureau Stadsnatuur, de onderzoeksafdeling van Het
Natuurhistorisch, verzorgt ecologische

�quick scans�, maar voert ook uitgebreid

onderzoek uit. Mocht een ontheffing nodig zijn, kunnen wij deze verzorgen.
Volgens het landelijke protocol kan vleermuizenonderzoek vanaf 15 mei worden gestart,
dus wanneer u sloopplannen heeft, neem dan snel contact op met Bureau Stadsnatuur!

Hoboken Lecture
Save the date!
De vijfde Hoboken Lecture zal plaatsvinden op
woensdagavond 23 september 2015 en de spreker is dr
Turi King, de Britse moleculair-geneticus die onlangs het
erfelijke materiaal van Richard III ontrafelde, en daar
zeker over zal vertellen.

Agenda

tot en met 20 september
Tentoonstelling Vliegenmeppers
tot en met 12 juli
De Grote Tekententoonstelling
3 mei
Iza van Riemsdijk over Vliegenmeppers
inschrijven via zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl

6 mei
Natuurspreekuur
7 mei
Parkspeurtocht Stadse dieren ontmaskert
Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl.
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