
PERSBERICHT   27   september   2019  

Weekend   van   de   Wetenschap   in   Rijksmuseum   Boerhaave  

Rijksmuseum  Boerhaave  doet  weer  mee  aan  het  Weekend  van  de  Wetenschap  op  5  en  6  oktober.                 
Het   weekend   in   het   museum   is   gevuld   met   allerlei   extra   ac�viteiten   voor   kinderen.  

Conservatoren  van  het  museum  vertellen  over  hun  favoriete  object  uit  de  museumcollec�e:  over  een               
oefenpop  vol  geheimen,  over  de  jacht  op  een  gorilla  en  hoe  komt  de  echte  vulpen  van  Einstein                  
terecht   in   dit   museum?  

Pop-up  wetenschapper  Jinne  Geleen  probeert  in  een  familielezing  antwoord  te  vinden  op  de  vraag               
‘Kun   je   met   je   hersenen   een   computer   besturen?’  

En  je  kan  meelopen  met  een  ‘Rondje  Wetenschap’:  interac�eve  rondleidingen  door  het  nieuwe              
museum  waarbij  kinderen  zelf  van  alles  uit  mogen  proberen:  skele�en  bestuderen,  de  stand  van  de                
sterren   meten   en   je   leert   hoe   je   de   lee�ijd   van   een   potvis   kan   bepalen.  

Bovendien  ligt  de  gloednieuwe  MaakStudio  vol  met  materialen.  Hier  kan  je  zelf  iets  met  tandwielen                
ontwerpen,  maken,  ui�esten  en  verbeteren.  Ook  zijn  er  goed  gevulde  dokterstassen  en             
wiskundekoffers  waarmee  je  door  het  hele  museum  proe�es  kan  doen.  Je  kan  een  bo�en-buddy               
knutselen.   Of   je   gaat   langs   bij   Spelen   met   Wiskunde.   En   natuurlijk   is   Schateiland   ook   geopend!  

De  gewone  entreeprijzen  gelden  (volwassenen  €  13  en  kinderen  4  t/m  17  jaar  €  5,50).  Alle  extra                  
ac�viteiten  zijn  dit  weekend  gra�s.  Kijk  op  de  website  voor  het  totale  programma:              
www.rijksmuseumboerhaave.nl/weekendvandewetenschap2019  

Meer   over   Weekend   van   de   Wetenschap  

Tijdens  het  Weekend  van  de  Wetenschap  openen  honderden  bedrijven,  universiteiten  en  musea  in              
Nederland  hun  deuren.  Zo  maken  kinderen  en  jongeren  kennis  met  de  wereld  van  wetenschap  en                
technologie   en   met   beroepen   van   de   toekomst.  

Meer   over   Rijksmuseum   Boerhaave  
Rijksmuseum  Boerhaave  is  de  schatkamer  van  de  wetenschap.  Hier  ontdek  je  meer  over  de               
belangrijkste  uitvindingen  uit  de  Nederlandse  wetenschapsgeschiedenis.  Het  geheel  vernieuwde          
museum  is  verkozen  tot  European  Museum  of  the  Year  en  biedt  jong  en  oud  een  kijkje  in  de                   
intrigerende   wereld   van   wetenschap.   
 
 

Noot  voor  de  redactie,  niet  voor  publicatie :  voor  meer  informatie  kunt  u  contact  opnemen  met  Anita  Almasi,                  
adviseur  marketing  en  communicatie,  telefonisch  via  071-7519959  of  per e-mail .  Persbeeld  is  te  downloaden  via                
rijksmuseumboerhaave.nl/pers/persfotos/  
 

 
Rijksmuseum   Boerhaave   (Lange   Sint   Agnietenstraat   10,   2312   WC   Leiden)   
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