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VAN DE 
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5 en 6 okt. 2019
12.00 — 16.00 uur



WETENSCHAP IN DE WONDERKAMERS

Op 5 en 6 oktober staat het Zeeuws Museum in het teken van 
Wetenschap in de WONDERKAMERS. Kom langs voor een 
familie- en activiteitenprogramma vol workshops, tekenlessen, 
verhalen op zaal en rondleidingen.

De Alchemist
Vanaf 12.00 uur start er in het Zeeuws Museumcafé ieder half 
uur een vertelling over de Alchemist in de WONDERKAMERS. 

Wetenschapsworkshops in het Zeeuws Museum
Van 12 uur tot 16 uur kun je verschillende workshops volgen 
in het Zeeuws Museum:
Dieren — Kunstenaar en walviskenner Mark Bosselaers 

vertelt over zijn collectie dieren. Deze dieren zijn opgezet, 
gemummificeerd en op sterk water gezet.

Planten — Dinosauriërs, spinnen en planten bewaren
 Jan Bosselaers is bioloog. Biologie is de studie van alles 

wat eens leefde en wat nu leeft. Planten, kruiden, bloemen 
moet je drogen om te bewaren. Hoe dan? Heb jij een spin 
al eens van dichtbij gezien? En...is een struisvogel een 
dinosauriër?

Vogels — Ieder half uur start er een familierondleiding over 
vogels in het Zeeuws Museum.

Inktvissen — Wat zijn ammonieten? En waarom is de nautilus 
wereldberoemd? Conservatoren van het Zeeuws 
Genootschap Herman Nijhuis (op zaterdag) en Freddy 
van Nieulande (op zondag) vertellen over deze bijzondere 
schelpen.

Hoe kijken je ogen? — Wil je meer zien, en objecten op een 
nieuwe manier bekijken? Kom schetsen en tekenen in de 
WONDERKAMERS!

Droomvogels — In de tent op het Abdijplein kunnen kinderen 
t/m 10 jaar droomvogels tekenen en schilderen met 
kunstenares Fattima Galvão.

Opening Wonderkamers
Zaterdag 5 oktober openen de nieuw ingerichte 
WONDERKAMERS. De officiële opening is om 15.00 uur in 
het Zeeuws Museumcafé door directeur Marjan Ruiter en 
wetenschapsjournalist Govert Schilling. 

Zaterdag 5 oktober is entree tot het Zeeuws Museum gratis. 
Kinderen en jongeren t/m 18 jaar mogen altijd gratis naar 
binnen.
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