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Zaterdag 5 oktober opent het 
Zeeuws Museum  de nieuw 
ingerichte WONDERKAMERS. 

Op de zolder van het 
Zeeuws Museum vormen de 
WONDERKAMERS een wereld in 
het klein. In drie kabinetten worden 
meer dan 200 Zeeuwse en exotische 
voorwerpen tentoongesteld. Elk 
object met een eigen geschiedenis, 
een eigen verhaal. Centraal staat de 
relatie tussen kunst en wetenschap: 
durf buiten de context te denken, 
van perspectief te veranderen en op 
deze manier tot nieuwe inzichten te 
komen.
 Beeldend kunstenaar Pepijn 
van den Nieuwendijk (Cirque de 
Pepin) werkte mee aan de nieuwe 
inrichting van de WONDERKAMERS. 
Zijn gedetailleerde, surrealistische 
wandschilderingen lijken uit 
een fantasiewereld afkomstig, 
geïnspireerd op objecten die in de 
WONDERKAMERS te zien zijn. 
 De opening van de WONDER-
KAMERS valt samen met het 
Weekend van de Wetenschap. 
Zowel op zaterdag 5 als op zondag 
6 oktober is er daarom een familie- 
en activi-teitenprogramma in het 
museum; op de zaterdag gratis te 
bezoeken.
 U bent van harte uitgenodigd 
om de opening van de 
WONDERKAMERS bij te wonen en 
eventueel deel te nemen aan het 
activiteitenprogramma. 
Bent u verhinderd? Deze uitnodiging biedt 
gratis entree voor 2 personen tot het Zeeuws 
Museum t/m 31 oktober 2019. Kinderen en 
jongeren t/m 18 jaar mogen altijd gratis naar 
binnen. 

PROGRAMMA 
OPENING WONDERKAMERS

5 oktober 

 11.00 uur - 17.00 uur
 Zeeuws Museum geopend / 
 gratis entree
Pepijn van den Nieuwendijk (Cirque 
de Pepin) beschildert nieuwe Zeeuws 
Museum reiskisten. Daarnaast vertelt 
hij om 13.00 uur en om 14.00 uur in 
het Zeeuws Museumcafé over zijn 
bijzondere tekenopdracht van in 
totaal 144 vierkante meter voor de 
WONDERKAMERS.

 12.00 uur  - 13.00 uur 
 Raadsels rond het uitdijende 
 heelal — Lezing Govert Schilling 
 in de sterrenwacht 
Het heelal dijt uit, dat werd bijna 
honderd jaar geleden al ontdekt. 
Maar wat betekent dat precies? 
Hoe kun je die uitdijing meten? En 
waarom weten sterrenkundigen nog 
steeds niet hoe snél het eigenlijk 
gaat? Wetenschapsjournalist Govert 
Schilling praat u helemaal bij over de 
nieuwste inzichten én raadsels rond 
het uitdijende heelal.
In samenwerking met de Volkssterrenwacht 
Philippus Lansbergen. Linksachter het 
gotische stadhuis op de Markt.
Adres: Helm 3, 4331 CD Middelburg. 
Vanaf 10.30 uur bent u welkom voor koffie 
en verhaal op zaal in de sterrenwacht. 
Toegangsplaatsen (max 35) worden 
toegewezen op volgorde van aanmelding. 
Reserveren o.v.v. sterrenwacht 5 oktober 
en het aantal personen: secretariaat@
zeeuwsmuseum.nl. U ontvangt een 
bevestiging, tevens toegangsbewijs. 

 15.00 uur
 Opening WONDERKAMERS door
 Marjan Ruiter (directeur Zeeuws 
 Museum) en Govert Schilling in 
 het Zeeuws Museumcafé
Aan de hand van enkele bijzondere 
objecten in de WONDERKAMERS 
vertelt wetenschapsjournalist Govert 
Schilling over de bijzondere relatie 
van zon, maan en sterren met de 
provincie Zeeland. Aansluitend 
borrel in Zeeuws Museumcafé. 

PROGRAMMA WEEKEND 
VAN DE WETENSCHAP

 5 en 6 oktober van 
 12.00 uur - 16.00 uur
Wetenschapsworkshops over dieren, 
planten, vogels, spinnen, dino’s en 
inktvissen. Schetsen en tekenen in 
de WONDERKAMERS en in DIT IS 
ZEELAND. Familierondleidingen 
over vogels in het museum, 
met aansluitend een workshop 
droomvogels maken voor kinderen 
t/m 10 jaar. 
Het Weekend van de Wetenschap trekt 
extra bezoekers naar het Zeeuws Museum. 
Om de drukte enigszins te vermijden kunt 
u overwegen de WONDERKAMERS al eerder 
op de dag (voor de officiële opening) te 
bezoeken.

Zeeuws Museum
Abdij, Middelburg
www.zeeuwsmuseum.nl
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