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Bijzondere activiteiten bij de tentoonstelling ‘van Buiten leren’.
De huidige wisseltentoonstelling in het Comenius Museum is alleen al de moeite waard om te komen
bekijken.
De originele schoolplaten en schilderijen van Koekkoek roepen bij menig bezoeker herinneringen op aan
hun eigen schooltijd.
Ook voor kinderen is er veel te zien door tentoongestelde dieren en de Wunderkammer.
In het kader van deze tentoonstelling heeft het museum een paar aantrekkelijke activiteiten ontwikkeld, in
samenwerking met Vestingvaart Naarden en Natuurmonumenten.
Voor wie het niet schuwt om vroeg uit de veren te komen en getuige te zijn van een bijzondere
VERLENGDE vestingvaart, waar ijsvogeltjes en andere interessante dingen te zien zijn, bieden wij aan:
Zaterdag 19 juli
MET MUSEUMBEZOEK EN ONTBIJT
Vertrek om 06.00 bij de aanlegsteiger bij het Arsenaal. De schipper brengt u
gedurende 1½ uur naar de mooiste plekjes rondom Naarden. Hij is een
natuurkenner en weet precies waar hij belangrijke dingen kan vinden.
Om 7.45 u aankomst in het museum.
Ontbijt met koffie/thee/jus d’orange.
Bezichtigen van de tentoonstelling.
Einde tussen 9.00 u. en 9.15 u.
Voor liefhebbers van de avondsfeer is er
Vrijdag 18 juli
MET MUSEUMBEZOEK, HAPJE EN DRANKJE OP DE BOOT
Start om 19.00 u. in het museum (Kloosterstraat 33 in Naarden) met bezoek
tentoonstelling.
Om 20.00 u. samen naar de boot (met de schipper) voor 1½ uur varen als boven.
Hapje en drankje aan boord (wijn/bier/fris).
Afsluiting om 21.30 u. bij vertrekpunt boot.
KOSTEN PER VAART: volwassenen € 17,50 PP - kinderen tot 12 jaar: € 15,Betaling uitsluitend contant bij de schipper of in het museum.
Opgeven is NOODZAKELIJK via Tel. nr. 035-6943045 (Comenius Museum)
Minimum deelname: 8 personen. Maximum aantal personen: 16 personen.
Bij slechte weersomstandigheden wordt u tijdig afgebeld (avond voor vertrek)
Dan wordt er uitgeweken naar 25 en 26 juli.

Speciale combi arrangementen zijn verkrijgbaar.
- Bezoek museum/vestingvaart/koffie met gebak in het arsenaal € 15,- Bezoek museum/vestingvaart/lunch in het arsenaal € 25,Verkooppunten zijn : Comenius Museum, Vestingvaart, Bezoekerscentrum.

Kortingsbon
Deelnemers aan een Rondvaart Naardermeer met Natuurmonumenten
ontvangen een kortingsbon van 50% op de toegangsprijs van het museum.

Lezingenreeks
Woensdag 10 september: Wim Krijnen:
Het Naardermeer; van vuilnisbelt tot natuurmonument.
Wim Krijnen is al lange tijd gids die bezoekers op hun vaartocht over het Naardermeer vergezelt.
Hij heeft een grote kennis van (de geschiedenis van) het gebied.
Woensdag 17 september: Marga Coesèl:
Eli Heimans, Jac P Thijsse en het Biologisch Reveil.
Marga Coesèl schreef over de oervader van de Nederlandse natuurbeweging, Jac. P. Thijsse die o.a. de
aanzet tot de oprichting van Natuurmonumenten gaf. Thijsse was bevriend met Heimans, die op zijn beurt
nauwe contacten onderhield met M.A. Koekkoek. Het werk van deze mannen heeft sterk bijgedragen tot
de groeiende belangstelling voor de (Nederlandse) natuur.
Woensdag 24 september: Jacques Dane:
In Sloot en plas; leven en werk van M.A. Koekkoek.
Jacques Dane is verbonden aan het Nationaal Onderwijsmuseum.
Vanaf 19.30 u. zijn de bezoekers welkom voor een kopje koffie waarna de lezing om 20.00 uur begint.
Na drie kwartier is er pauze en de avond wordt om ca. 22.00 uur afgesloten.
Men kan zich inschrijven voor de gehele reeks voor 20 euro. Een losse lezing kost 7,50 euro.
incl. koffie en bezoek tentoonstelling.
Aanmeldingen: via info@comeniusmuseum.nl met vermelding van uw telefoonnummer.

T/m 4 januari 2015
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Openingstijden:
Di t/m zo, 12.00 - 17.00 uur
Gesloten:
1 januari, 27 april, 25 en 31 december

