museumiaarkaart te koop

DEINSEA ruilt goed

Het museumis per 13 decemberj.l. aangesloten
bij de Stichting Museumjaarkaart.Dat betekentdat
houdersvan een Museumjaarkaart(MJK) ons
museumzonder een toegangsprijste betalen,kunnen bezoeken.Gratis dus. Maar de MJK geldt ook
voor anderemusea,het is een soort paspoortvoor
meer dan 400 Nederlandsemusea.Leden en donateurs van de VerenigingNatuurmuseumRotterdam
'vriendenMJK'bestellen
kunneneen speciale
voor / 32,50in plaatsvan de normaleprijs van
f 45,-.De geldigheid van 66n jaar gaat in op de
datum waarop u een deelnemendmuseumbezoekt.
De magneetstripwordt dan geactiveerd.De kaart
is bij het Natuurmuseumte bestellendoor het
bedragvan / 32,50over te makenop postgiro
Rotterdamte
511071t.n.v.Natuurmuseum
'toezending
Rotterdamondervermeldingvan
vriendenMJK'. Met de aanschafsteuntu het Natuurmuseum.Voor iedereverkochtekaartontvangt
het museumeen vergoedingvan de StichtingMuOverigenshebbenledenen donaseumjaarkaart.
teursvan de Verenigingal gratistoegangtot het
Natuurmuseum,maar met de MJK komen daar
nos eens400 anderemuseabii.

De afgelopen maanden is ons eerste wetenschappelijke jaarbericht oeINSEA verstuurd naar vele tientallen natuurhistorische musea en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Inmiddels heb'ruilabonnementen'
ben we daardoor al flink wat
voor onze tij dschriften bibliotheek verworven.
Om maar eens wat te noemen: ZOOLOGISCHE
MEDEDELINGEN,NETHERLANDSJOURNALOF SEA
MAANDBLAD,
RESEARCH,NATUURHISTORISCH
BULLETIN OF THE NATURALHISTORYMUSEUM,
BULLETIN OF THE IRISH BIOGEOGRAPHICAL
SOCIETXOCCASIONALPAPERSOF THE DELAWARE
MUSEUMOF NATURALHISTORY,SCIENCEREPORT
OF THE TOYOHASHIMUSEUMOF NATURAL
HISTORX STUTTGARTERBEITRAGEZUR NATURKTINDE,BONNERZOOLOGISCHEMONOGRAPHIEN,
TREUBIA,ANNALS OF THE TRANSVAALMUSEUM,
THE RAFFLESBULLETIN OF ZOOLOGY NATUR UND
MUSEUM,AMERICANMUSEUMNOVITATES,
ANARTIA,BEAUFORTIA,ANNALS OFTHE SOUTH
AFRICANMUSEUMen STORKIA.In de bibliotheek,
die een plaats krijgt in de nieuwbouw, zullen deze
en andere tijdschriften raadpleegbaar zijn.
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Bestuuqdirectie en medewerkers van
het Natuurmuseum Rotterdam
wensenu een aangenaam1995

colofon
van het Natuurmuseum
Straatgras is een kwartaal-uitgave
van de
opgenomenmededelingen
Rotterdam,waarin
NatuurmuseumRotterdamN.M.R.
Vereniging
oplage400. ISSN0923-9286
adres: NatuurmuseumRotterdam,Westzeedilk345 (in het
Museumpark)30 | 5 AA Rotterdam,telefoon 0 | 0 - 436 42 22
openingstijden: dinsdag- vrijdagl0- l7; zondagI l- l7 uur
(vanaf9 januari1995tiideliikvoor publiekgesloten)
correspondentie: postbus 23452,300 | KL Rotterdam
fax0l0 -4364399
aan dit nummer werkten mee: Rocka Reprografie
(druk),Erwin Kompanleen Ditty van Duiin (tekst & foto's),
Tinekev/d Polder(foto),JelleReumer(tekst& column),
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KeesMoeliker (tekst, fotoi en eindredactie)en Erik van
Broekhuizen(opmaak).

