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Natuurklooiboek 
Toe aan een lekkere dosis natuur? Dan is  
‘Het grote thuisnatuurklooiboek’ van Astrid  
Poot echt een aanrader. Het activiteiten-
boek is gemaakt in samenwerking met  
12 natuurmusea, speciaal om kinderen de  
natuur in en om het huis en daarbuiten te 
laten ontdekken. Kinderen leren, kijken, 
experimenteren, verzamelen, verbinden 
en speuren. Doordat het boek echt voor 
kinderen bedacht en geschreven is, kun-
nen ze er zelfstandig mee aan de slag. 
 Onze collega’s van het Natuurmuseum 
Brabant laten kinderen een oude onder- 
broek begraven (en zien wat er na twee  
maanden van over is) en wij dagen ieder- 
een uit om op zoek te gaan naar fossielen,  
met tips over de beste zoekplekken, het  
herkennen van een fossiel en hoe je ze 
het beste kunt bewaren. Ook stimuleren 
we tot het oprapen van dodelijk zwerf-
afval, met een eigen opschoonactie, zo- 
dat onze collectie ‘Dode dieren met een 
verhaal’ minder snel groeit. De kracht van  
alle klooi-activiteiten is dat ze rechtstreeks 
linken aan de natuurmusea en hun collec-
ties. Zo is de binding tussen natuur in je 
omgeving en het bestaan van museale 
collecties ook voor kinderen inzichtelijk. 

En dat is dus helemaal niet saai. Natuur-
lijk te koop in de Museumwinkel, voor de 
kleine prijs van € 7,50.

Dier, Mens & Traditie 
In de nieuwe tentoonstelling ‘Dier, Mens & 
Traditie’ die we samen met Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland gemaakt  
hebben, vertellen diverse beoefenaren 
van tradities met dieren hun verhalen. Zij 
formuleerden hun visies en ervaringen, en 
brachten hun kennis, persoonlijke foto’s en  
voorwerpen mee in de expositie. Omdat 
er veel meer te vertellen is en ook de die- 
pere achtergronden van immaterieel erf- 
goed interessant zijn, hebben we een 
boekje bij de tentoonstelling gemaakt. We 
geven het gratis mee aan alle bezoekers, 
om thuis verder te lezen over het rapen 
van kievitseieren, de passie van een valke-
nier en de tilduivensport die Haagse wor- 
tels blijkt te hebben. Een voorproefje – twee 
hoofdstukken – staat in deze Straatgras. 

Toiletbeesten 
Niet dat we er een ‘experience’ van 
gemaakt hebben, maar de hoognodige 
renovatie van de publiekstoiletten was  
wel een kans om een sanitaire stop ook 

inhoudelijk bij het museum te betrekken. 
Elke, nu overigens genderneutrale, 
nieuwe toiletunit heeft een vitrine 
met daarin een collectiestuk dat een 
relatie heeft met het eindtraject van het 
spijsverterings- en het urogenitaal stelsel. 
Een hoog poep-en-pies gehalte dus, maar 
wel omkleed met keiharde wetenschap of 
een meer cultuurhistorische bespiegeling. 
De toiletbeesten die we momenteel 
exposeren zijn de schijtlijster en de 
holtor. Staatgraslezers die onmiddellijk 
aandrang voelen om ze te bekijken, zijn 
natuurlijk van harte welkom. Tips (en een 
korte tekst) voor nieuwe toiletbeesten zijn 
welkom. De WC-eend is al vergeven.
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Agenda
 
t/m 29 augustus 2021 
Wilde Bijen Parade
t/m 12 september 2021 
The Rat Gazette 
foto’s van Arjan Schuitman

4 september t/m 7 november 2021 
De eenhoorn en andere  
fantastische dieren 
boekillustraties van Marieke Nelissen

26 september 2021 t/m 16 januari 2022 
Blocbirds 
grafische weergaves van vogels

t/m 30 januari 2022 
Dier, Mens & Traditie 
zwemmende honden, zingende twatwa’s  
en pronkende paarden

G Het thuisnatuurklooiboek is aantrekkelijk geprijsd.  

    (Uitgeverij Pica)

G In de gerenoveerde toiletten zijn nu ook  

    collectiestukken te zien. (Liset Stoffers)

G Bezoekers krijgen het boekje ‘Dier, Mens & Traditie’  

    gratis mee naar huis. (Het Natuurhistorisch)

Coronamaatregelen 
Na een sluiting van een half jaar is het museum sinds begin juni 2021 weer open.  
De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar online reserveren met een vaste starttijd 
is nog steeds nodig. Kijk op hetnatuurhistorisch.nl voor actuele informatie.


