
 
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
januari tot juni 2019 
 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 
Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Niet-leden 
moeten echter per activiteit 2 euro meer betalen. 
 
Inschrijving verplicht per telefoon op 02/6274398 of per e-mail naar vrienden@naturalsciences.be 
Alleen de betaling maakt uw inschrijving geldig. U moet altijd en uitsluitend vooraf betalen door over 
te schrijven op rekening BE94 2100 3600 2614 met, als vermelding, het aantal deelnemers en de 
activiteit waarvoor u zich ingeschreven hebt. 
 

Indien u verhinderd bent om naar een activiteit te komen, vragen wij u zo vlug mogelijk te bellen naar 
het secretariaat op nummer 02 627 43 98 of hierover een e-mail te sturen.  

Indien u op de dag van de activiteit te laat zal zijn of moeilijk de afspraakplaats kan bereiken, dan belt 
u naar nummer 0472 41 95 45 zodat de groep niet vergeefs moet wachten. 
 

 

Zondag 20 januari om 10.30 uur  
Het AfricaMuseum: een nieuwe blik op Afrika  
Onder zijn nieuwe naam ‘AfricaMuseum’ opende het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika op 8 
december opnieuw zijn deuren. 
Het stond voordien al bekend als een van de mooiste en indrukwekkendste Afrikaans musea van de 
wereld. 
Na vijf jaar hard werken is het hoofdgebouw volledig verbouwd met het volste respect voor de 
oorspronkelijke architectuur en is er een nieuw ultramodern glazen gebouw klaar. Het museum 
hemelt nu niet langer het koloniaal project van Leopold II op, maar werpt nu eindelijk kritische blik op 
de Belgische kolonisatie. 
Aan deze nieuwe groots opgezette tentoonstelling droegen niet alleen Afrikaanse en Europese 
deskundigen bij, maar ook de Afrikaanse diaspora. Ze zorgen voor een subtiele synthese, waarbij de 
lange geschiedenis van het werelddeel verteld wordt, met onder andere iconische stukken zoals de 
grote prauw en de olifant, maar ook het hedendaagse Afrika aan bod komt, met de uitdagingen 
waarvoor het staat. 
Nu het AfricaMuseum weer open is, is het een onmisbare afspraakplaats voor iedereen die door 
Afrika en zijn cultuur geboeid is. 
 
Duur: 1.30 uur 
Bijdrage: 16 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het nieuwe moderne gebouw – 10.15 uur 
Inschrijving tot 9 januari 
Vrijdag 8 februari 10.30 uur   



Kenniscentrum – Museum 
Onder zijn nieuwe naam ‘Kenniscentrum’ is de rijke bibliotheek van het Instituut de uitgelezen plaats 
om informatie op te zoeken rond alle natuurwetenschappen: dinosauriërs en paleontologie, evolutie, 
dierkunde, geologie … 
In deze nieuwe ruimte kunnen gebruikers meer dan 300 000 boeken raadplegen, naast 10 000 
wetenschappelijke en populairwetenschappelijke tijdschriften en evenveel andere documenten 
(kaarten, plannen, foto’s, archiefstukken …), die samen meer dan 15 km rekken innemen. 
 
Rondleiding door Marie Depris, bibliothecaresse op het KBIN 
 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 5 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het Museum – 10.20 uur 
Wie graag samen met ons luncht, kan dit nadien in het sociaal wijkeethuis ‘Refresh Brussels’ in de 
Skepterstraat 39, dat authentieke streekproducten op het menu zet. Ieder betaalt voor zich (8-13 €). 
Inschrijving tot 4 februari (vermeld het ook als u mee komt eten) 
 
Dinsdag 26 februari om 10.00 uur   
BELEXPO, de stad van morgen 
We willen allemaal een stad met meer groen en minder vervuiling, verkwisting en files. Zelf groenten 
telen, fietsen, overlast bestrijden … op een interactieve manier ontdekken we wat we samen kunnen 
doen voor een aangenamer leven in de stad.  
Vandaag al kunnen we onze stad veranderen. 
 
BELExpo is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat mensen bewust wil maken van het 
belang van het milieu voor de stad.  
 
Duur: ca. 1.15 uur 
Bijdrage: 2,50 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het gebouw van Leefmilieu Brussel (Thurn & Taxis-site – Havenlaan 
86C/3002 – 1000 Brussel – 9.50 uur 
Inschrijving tot 15 februari 
 
Woensdag 20 maart om 10 uur  VOLZET! 
Achter de schermen van het Instituut - Museum 
In onze verzameling ‘recente invertebraten’ steken meer dan 15 miljoen exemplaren en weefsels van 
nu levende of tijdens het kwartair uitgestorven soorten.  
De prachtige Dautzenbergcollectie* is een van onze schatten die voor het publiek verborgen blijven. 
Deze schelpenverzamelingen en bijhorende bibliotheek behoren tot de belangrijkste op dit gebied en 
tonen wat voor prachtig werk een gepassioneerd liefhebber kan verrichten. 
Maar ook andere bescheidener voorbeelden spreken tot de verbeelding: in onze rijke geologische 
verzamelingen zullen pyrietkristallen, door Horta verzamelde bouwstenen en een versteende bliksem 
u verbluffen. 
 
* De Belgische amateur-schelpenkenner Philippe Dautzenberg (1849-1935) onderzocht en 
verzamelde schelpdieren. Zo bracht hij bijna 8000 gespecialiseerde publicaties en vooral 4,5 miljoen 
schelpen bijeen, die hij zelf zocht, kocht of met andere liefhebbers ruilde. In 1929 schonk hij die aan 
het Museum, dat nu de op twee na grootste schelpenverzameling ter wereld bezit! 
 
Rondleiding door Jeroen Venderickx, gids ‘achter de schermen’ van de Educatieve Dienst en desk 
editor van het ‘European Journal of Taxonomy’ op het KBIN. 
 



Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 14 € - opgelet: niet meer dan 12 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het Museum - 9.50 uur 
Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen dit parcours helaas niet afleggen. 
Wie graag samen met ons luncht, kan dit nadien in het restaurant ‘Medina’ – Kroonlaan 2 – 1050 
Brussel.  Ieder betaalt voor zich (lunch voor 9 €). 
Inschrijving tot 8 maart (vermeld het ook als u mee komt eten) 
 
Donderdag 25 april op 13.30 uur 
Algemene vergadering met daarna een voordracht over ‘Paleobotanica in België, vroeger en nu’ - 
Museum 
In de voordracht wordt geschetst hoe België een grote bijdrage leverde voor de paleobotanica. U 
hoort er over allerlei boeiende gebeurtenissen rond dit vakdomein die zich afspeelden tegen de 
achtergrond van de grote geschiedenis en van 200 jaar maatschappelijke veranderingen in het hele 
land. Een verhaal over mensen, resultaten, discussies, liefde en vriendschap. Een rijke geschiedenis 
die nog niet ophoudt! 
Voordracht door Cyrille Prestianni, onderzoeker op de dienst ‘Evolutie van de Paleobiosfeer’ van het 
KBIN  
 
Na de voordracht heffen we het glas. 
 
U ontvangt op tijd de traditionele uitnodiging (u moet zich inschrijven of de volmacht terugsturen). 
Gratis deelname. 
Afspraak: hal van het Museum – 13.15 uur 
Inschrijving tot 18 april 
 
Zondag 28 april om 10.00 uur 
Op ontdekking naar de bomen van het Solbos, ooit een uitsprong van het Zoniënwoud 
We bezoeken de campus op een ongewone manier: we bekijken de meer dan merkwaardige 40 
bomen. Ze zijn opvallend groot of oud of ze behoren tot een zeldzame soort, en zijn daarom op de 
inventaris van de merkwaardige bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geplaatst. Andere 
bomen zijn gewoner, maar toch kunnen we er heel wat over vertellen omdat ze groot zijn, lang leven 
of interessante vruchten of bloemen dragen. Allemaal brengen ze het leven in de stad aangenamer en 
herbergen ze een vaak onvermoede biodiversiteit. 
Deze natuurpracht is een bron van vreugde voor iedereen. 
 
Wandeling onder leiding van Danièle Tellier, natuurgids van de Cercle des Naturalistes de Belgique   
 
Duur: 1.30 uur 
Bijdrage: 10 € 
Afspraak: ULB – Franklin Rooseveltlaan – 150 Brussel – 9.50 uur 
Inschrijving tot 23 april 
 
Zondag 19 mei om 10.00 uur 
Natuur en streekproducten 
Door het dorpje Onoz, waarvan de naam naar de ‘els’ (aulne) verwijst, stroomt rustig de Orneau. 
Rivieren spelen altijd een belangrijke rol in het leven op hun oevers: de mens haalde er steeds zijn 
voordeel uit. Zo deed de Orneau de molen van Aulne draaien, die nu een pittoreske woning is.  Ook 
zijn de fauna en flora aangepast aan het stroompje en zijn meanders.  
’s Morgens wandelen we langs de Orneau en leren wat meer over rivieren en hun rijkdom. 



In de namiddag bezoeken we geitenboerderij van Bijard in Sart-Saint-Laurent, waar ze op 
ambachtelijke wijze geitenmelk tot verschillende originele soorten kaas en yoghurt verwerken. De 
eigenaars van de boerderij telen ook biologische oesterzwammen. 
 
Wandeling onder leiding van Dominique Rolland, natuurgids van de vzw ‘Défi Nature’ 
 
Duur: van 10 tot 16 uur 
Bijdrage: 16 € + 2 € voor het bezoek aan de geitenboerderij (u betaalt dit ter plaatse, maar u krijgt 
het terug op het bedrag dat u in de winkel besteedt) 
Afspraak: u verneemt dit later – 9.50 uur 
Middagmaal: picknick of een snack in de abdij van Floreffe 
Gemakkelijke wandeling – Draag voor het weer geschikte kleren en schoenen; breng een verrekijker 
mee …. 
Inschrijving tot 9 mei 
 
Zondag 16 juni om 11.00 uur  
Kardinaal Bellarminus als brugfiguur 
Als inquisiteur bij het proces tegen Giordano Bruno veroordeelde de jezuïet Bellarminus (Roberto 
Bellarmino) de uitgetreden monnik tot de brandstapel. Op 1 februari 1600 werd de straf uitgevoerd. 
Daarna droeg de paus hem op Galilei duidelijk te maken dat Copernicus het bij het verkeerde eind 
had. Dit was in 1616 en het betrof een privé-proces. Maar bij het beruchte proces van 1633 redde 
Bellarminus het leven van Galilei, hoewel hij toen zelf al gestorven was. Wie was dan deze kardinaal 
Bellarminus en waarom was zijn houding in zestien jaar tijd schijnbaar zo omgeslagen? Welke 
voorwaarden, die afhingen van aangeklaagden en omstandigheden, lagen aan de grondslag van zulke 
verschillende vonnissen? Een deel van de antwoorden vinden we in de voordrachten die tussen 1570 
en 1572 Bellarminus in Leuven hield. Daar verkondigde de jezuïet immers stellingen die merkwaardig 
genoeg het dogma tegenspraken.  
 
Voordracht door Jean-Jacques De Gheyndt, doctor in de wetenschappen 
 
Duur: ca. 1.15 uur 
Bijdrage: 12 € 
Afspraak: café ‘Het Goudblommeke in Papier’ - Cellebroersstraat 55 - 1000 Brussel – 10.50 uur 
Wie graag samen met ons luncht, kan dit nadien in het café. Ieder betaalt voor zich (12 tot 17 €). 
Inschrijving tot 9 juni (vermeld het ook als u mee komt eten) 

  


