ACHTER IEDERE SCHAT
SCHUILT EEN BIJZONDER VERHAAL

VERWONDERING. MISLEIDING. HISTORIE.
DAT MAAKT EEN BEZOEK AAN DEZE MUSEA IN DIEVER
EN VLEDDER ZO BIJZONDER. OOK VOOR KINDEREN!

ONTDEK DE SCHATKAMERS VAN ZUIDWEST-DRENTHE:
SAMEN EN UNIEK
Het is heerlijk vakantievieren in Zuidwest-Drenthe.
Hier vind je de unieke combinatie van natuur, cultuur en historie.
Uniek zijn ook de drie musea:
Miramar Zeemuseum,
Museum Valse Kunst en
OERmuseum.
Samen de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe

AANSCHOUW DE ZEE IN MIRAMAR ZEEMUSEUM
Ontdek het levenswerk van de excentrieke mejuffrouw Warners. Tijdens haar vele wereldreizen verzamelde ze diverse (zee)schatten. Ervaar de gevolgen van de wereldwijde
vervuiling van zeeën en oceanen in de indrukwekkende expositie ‘Plasticsoep’.
www.miramar-zeemuseum.nl

BELEEF DE OERTIJD IN HET OERMUSEUM
Oog in oog met een imposante mammoet. Maak een ontdekkingsreis door verschillende tijdperken, vanaf de laatste ijstijd en de neanderthalers tot in de brons- en ijzertijd. Diorama’s,
filmpjes en interactieve spelelementen zorgen voor extra beleving voor jong en oud.
www.oermuseum.nl

MUSEUM VALSE KUNST: KUNST MET EEN GLIMLACH
Bedonderd worden bij je kunstaankoop. Het zal je maar overkomen. Wat is
echt en wat is vals? Verwonder je over het verhaal erachter. Het museum
heeft ook een internationale collectie glaskunst, een cadeaushop en
organiseert meerdere exposities. www.museumvalsekunst.art

Koffers met
bijzondere schatten
Jeanne Warners (1899–1986),
de ‘blauwe dame met een
fascinatie voor de zee’, vertrok iedere reis met twee
lege hutkoffers naar prachtige bestemmingen. Eenmaal
terug op Nederlandse bodem
puilden deze koffers uit met
bijzondere schatten.

De zeebiologische en cultuurhistorische objecten, die ze verzamelde
tijdens haar reizen in meer dan 80 landen, zijn te bewonderen in haar
Wunderkammer. In de nagebouwde werkkamer tref je haar hutkoffer, typemachine, tropenhelm en andere persoonlijke bezittingen aan alsof ze net is
teruggekeerd van een van haar reizen.
Plasticsoep:
‘de zeedieren hebben er
de buik van vol’
Jaarlijks meer dan acht miljoen ton
plastic afval in de zee. In de indrukwekkende expositie ‘Plastic Soep’ aandacht
voor de wereldwijde vervuiling van zeeen en oceanen. Ervaar de dramatische
gevolgen van plastic afval voor mens,
dier en milieu. Wat kun jij doen om je
plastic footprint te verkleinen? In samenwerking met de Plastic Soup Foundation
en Naturalis.

Ook leuk...
Miramar organiseert lezingen, excursies en workshops. Voor scholen en groepen bieden we een
speciaal programma.

Ontdekkingsreis
door diverse
tijdperken
Bij binnenkomst in het
karakteristieke Schultehuis in Diever sta je
direct oog in oog met
een imposante mammoet en haar jong.
Een knipoog naar
het verre verleden
toen de mammoet hier
in de omgeving leefde, blijkt uit gevonden botresten. Eenmaal binnen maak je een ontdekkingsreis door de verschillende tijdperken, vanaf de laatste ijstijd en de neanderthalers tot aan de brons- en ijzertijd. Veel van de archeologische vondsten komen uit
de directe omgeving en laten zien hoe de mensen woonden, leefden en werkten in onze
OERprovincie. Diorama’s, filmpjes en interactieve spelelementen zorgen voor een ware
beleving voor jong en oud.

In de voetsporen van een archeoloog
Wat is archeologie en wat doet een
archeoloog. Welke moderne technieken
worden gebruikt en hoe moet je archeologische vondsten interpreteren. Letterlijk onder de grond in de oude kelder
ervaar je het werk van een archeoloog.

Kinderspeurneuzen
Speuren in de oertijd. Verkleed je als rendierjager, bouw een hunebed, doe een opgraving
en kijk hoe een prehistorische bronsoven
werkt. Of maak een speurtocht door het museum. Vanaf 12 jaar kun je ook mee met de OERwandeling naar de hunebedden.

Wat is echt
en
wat is vals?

Het werk van beroemde kunstenaars als Appel, Picasso,
Dalí, Matisse en Rodin wordt vaker vervalst dan je denkt.
Wat beweegt meestervervalsers als Han van Meegeren of
Geert Jan Jansen om schilderijen te vervalsen. Dat verhaal
vertellen
ertellen we je tijdens de gratis audiotour in dit voor de wereld
unieke museum. Daarnaast heeft het museum een
internationale collectie glaskunst. In de cadeauwinkel
zijn diverse glasobjecten, sieraden en kunstboeken te koop.
Voor de kleine kunstenaars
In het kinderatelier kunnen
kinderen (4-12 jaar) hun
eigen kunstwerk maken.
Gratis materialen zijn
aanwezig en het
kunstwerk mag mee
naar huis. Of maak
een speurtocht door
het museum.

Bezoek onze exposities
In het museum zijn meerdere exposities. Kijk op
onze website welke expositie nu te bezichtigen is.

DE SCHATKAMERS
VAN ZUIDWEST-DRENTHE
Museumkaart geldig. Het zeemuseum is geheel toegankelijk
voor rolstoelgebruikers en heeft een mindervalidentoilet.
Vledderweg 25, 8381 AB Vledder
0521 38 13 00
Check de website voor exacte openingstijden en toegangsprijzen.

www.miramar-zeemuseum.nl

Brink 7, 7981 BZ Diever
0521 57 14 12
Check de website voor exacte openingstijden en toegangsprijzen.

www.oermuseum.nl

Brink 1, 8381 BE Vledder
0521 38 33 52
Check de website voor exacte openingstijden en toegangsprijzen.

www.museumvalsekunst.art

WWW.DESCHATKAMERS.NL
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