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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: een oproep tot het inleveren van
konijnenkeutels, tweewekelijkse inlooprondleidingen met bijzondere
achtergrondverhalen, het programma van de Hoboken Lecture, een nieuw
kinderfeestje en een overzicht van onze activiteiten tijdens de zomermaanden.

Museum

Oproep konijnenkeutels!
Heb je altijd al willen weten of keutels van stadskonijnen, parkkonijnen, duinkonijnen
en hokkonijnen van elkaar verschillen? Verzamel dan zelf konijnenkeutels en lever
ze met vindplaats in bij Het Natuurhistorisch. Het museum 'prepareert' ze zodanig
dat je je eigen konijnenkeutels op 3 oktober onder de loep kan nemen. Om een petrischaaltje te vullen zijn ongeveer 30 (dagverse!) keutels nodig. In twee weken
'wachttijd' ontstaat een mooie en veelzijdige microskosmos die op de dag van de
konijnenkeutelworkshop goed te zien is.
Inleveren? Zaterdag 19 september en zondag 20 september 2015 van 11:00 - 17:00
uur. Let op: graag alleen dagverse keutels.

Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch
Bijna elke eerste zondagmiddag van de
maand is er in de Hoboken Salon een
korte lezing, met vaak na afloop een
rondleiding of een wandeling.
Op 2 augustus 2015 spreekt
kunstenaar Juul Rameau over haar
fascinatie voor papavers en de
bijzondere techniek die zij gebruikt voor
haar etsen.
Walter Langendoen vertelt op 5
101 papavers in

��n dag

Voor kunstenaar Juul Rameau was het
maken van 101 papaver-etsen een
studie naar de verschijningsvorm van

september dat het fossielenvirus hem
besmette nadat hij een stukje barnsteen
vond op Maasvlakte 2, en hoe dat zijn
leven veranderde.
Zondagmiddag 4 oktober is Laurens

onderzoek naar de verschillende

�Korstmossen
op stoeptegels en grafzerken�.

mogelijkheden binnen de grafische

Lees meer.

de papaver en tegelijkertijd een

etstechniek om een beeld op de
etsplaat te krijgen.
Zo ontstond een verzameling
ambachtelijke grafiek, getiteld '101
papavers in

��n dag'. Elke bloem

krijgt door de vele details die erin zijn
verwerkt zijn eigen karakter. Alle 101
papaver-etsen zijn van 18 juli t/m 18
oktober 2015 te zien in de Haverhorst
Vestibule.

Sparrius spreker over

Inlooprondleidingen
Om de week op zaterdag om 14:00 uur
is er een inlooprondleiding door het
museum. Ga mee door de
tentoonstellingszalen en luister naar
verhalen over de rijke collectie van het
museum. Brandende vragen als

�Waarom stinkt dat olifantenskelet?�,
�Heeft die stadsvos echt shoarma
gegeten?� en �Waarom is de
neushoornhoorn groen?� worden
beantwoord. Elke rondleider kent
verborgen verhalen achter de collectie.
Lees meer.
Tijdens de zomervakantieperiode is het museum ook
op de maandagen geopend van 11:00 tot 17:00 uur.
Wij zijn dus zeven dagen per week open ! Tijdens de
vakantie is er een speciale dierenreis met het
Jeugdvakantiepaspoort. Lees meer.

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.

Nieuw feestje: onder water!
Naast het Potvispartijtje, het Jungle-avontuur en het
Onderzoeksfeest is er nu ook een Onderwater-feest!
Met een kist vol waterschatten gaan kinderen op pad
door het museum. Ze ontdekken strandvondsten,
leren geluiden van zeedieren herkennen, bekijken
kleine plantjes door een microscoop en eten
tussendoor wat lekkers. En ooit gevoeld hoe het is
om als zeedier te lopen? Oh ja, voor alle kinderen is
er natuurlijk een cadeautje!
Lees meer.
Afvalbeest maken en Shoarmavos
Tijdens 24 uur Cultuur (13 september)
dompelt Het Natuurhistorisch je onder
in het afval. Kom een afvalbeest maken
met 'afvaljuf' Carolien Adriaansche of
sluit aan bij de rondleiding over afval in
de stadsnatuur. Toegang is vandaag
gratis! Lees meer.

De Museumjeugduniversiteit is er voor nieuwsgierige kinderen van 8 - 12 jaar. Op
zondag 20 september 2015 start er weer een nieuwe reeks colleges in Het
Natuurhistorisch. Tijdens vier colleges vertellen wetenschappers en experts onder
andere over zebrastrepen en een pad die een bouwplan tegen kan houden. Schrijf je
snel in want vol is vol! Lees meer.

Steun Het Natuurhistorisch: word vriend!

Hoboken Lecture

De vijfde Hoboken Lecture vindt plaats op woensdag 23 september 2015. De Britse
archeoloog en moleculair-geneticus Dr Turi King spreekt over de bijzondere
opgraving van de skeletresten van Koning Richard de Derde (de laatste Britse vorst
die in een veldslag stierf). Dit onderzoek leidde tot de identificatie van zijn stoffelijk
overschot en de ontdekking van (erfelijke) verbindingen met Britten die vijf eeuwen
later geboren werden. Programma is inclusief koffie, broodjes, de lezing, muzikale
voordracht en borrel. Meer lezen.

Bureau Stadsnatuur

Speurtocht naar vleermuizen in het Kralingse
Bos
Het zijn drukke tijden voor de ecologen van Bureau
Stadsnatuur. Dag en nacht zijn zij buiten om de

�

natuur in de stad in beeld te brengen. E n van de
taken waar deze zomer aan wordt gewerkt is het
zoeken van vleermuiskolonies in het Kralingse Bos.
Verschillende soorten zitten er verstopt in de bomen.
De resultaten van het onderzoek zullen in de
nazomer, op 29 augustus, worden getoond tijdens
de Nacht van de Vleermuis. Wilt u daar bij zijn? Lees
meer.
Op de foto: Rosse vleermuizen in een vleermuiskast.
Kralingse Bos 2012. N. Godijn.

Agenda

2 augustus
Juul Rameau over '101 papavers in ��n dag'
inschrijven via zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl
tot en met 23 augustus
Op Dierenreis door het museum met het Jeugdvakantiepaspoort
tot en met 20 september
Tentoonstelling Vliegenmeppers
6 september
Walter Langendoen over 'hoe het fossielenvirus mij besmette'
inschrijven via zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl
13 september
Meer met afval (afvalworkshop en rondleidingen): 24 uur cultuur
3 oktober
Weekend van de Wetenschap: Konijnenkeutelworkshop

4 oktober
Weekend van de Wetenschap: Lezing korstmossen op stoeptegels en grafzerken
Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl.

Facebook

Copyright

Twitter

Website

� *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
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.
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

