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Twijfelachtig spektakel tijdens Weekend van de 
Wetenschap in Discovery Museum 

  

Kerkrade, 26 september 2022 – Hoe zou de wereld eruit zien zonder wetenschap? Dat is de 
vraag die centraal staat tijdens het landelijke Weekend van de Wetenschap op 1 en 2 oktober. 
Ook Discovery Museum pakt dit weekend uit met een gloednieuwe expositie vol nieuwsgierige 
vragen én de theatervoorstelling Het Twijfelachtige Spektakel (16+) over twijfels en zekerheden 
in de wetenschap. Tijdens het Weekend van de Wetenschap geldt een speciale korting van € 
3,50 per ticket. 

Nieuwe expositie: Zeker Weten?! 
Vele tientallen nieuwsgierige vragen van bezoekers passeren de revue in de nieuwe, interactieve 
wisselexpositie van Discovery Museum: “Zeker Weten?!”. Als bezoeker wandel je door een 
levensgroot tijdschrift, waarin op iedere “bladzijde” een nieuwe vraag te vinden is. Wanneer weten we 
iets zeker? De expositie laat aan de hand van vragen zien hoe wetenschappers op zoek gaan naar 
antwoorden. Waar mogelijk worden de vragen natuurlijk ook beantwoord of ontdekken bezoekers het 
antwoord zelf door te experimenteren. Stapsgewijs komen bezoekers zo meer te weten over de 
praktijk van wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

 

Zondag 2 oktober: Het Twijfelachtige Spektakel (16+) van Sjors en Ruud 
Na de officiële première van het stuk op Lowlands dit jaar, speelt theatermakersduo Sjors en Ruud 
hun humoristische voorstelling Het Twijfelachtige Spektakel op zondag 2 oktober in Discovery 
Museum. In de voorstelling, die geschikt is voor bezoekers vanaf 16 jaar reist een showman rond met 
zijn kabinet vol wetenschappelijke vernuftigheden. Waar hij ook komt weet hij mensen te overtuigen 
met zijn verhalen en objecten vol tintelende technologie en wonderschone wetenschap. Maar dan 
slaat de twijfel toe. Is de wetenschap nog wel te vertrouwen? De showman gaat samen met het 
publiek op zoek naar zekerheden in een wereld vol vragen. Is de twijfel te stoppen of is dit slechts het 

https://www.youtube.com/watch?v=zUErIwqrSzA


begin van nog meer vragen? Duo Sjors Noordsij en Ruud Moesbergen maakt voorstellingen die het 
publiek aan het denken zetten om van hen een “kritischer individuen” te maken. In een tijd waarin 
wetenschap steeds vaker wordt afgedaan als “ook maar een mening”, gaan Sjors en Ruud met hun 
publiek op zoek naar hun vertrouwen in de wetenschap. De voorstelling is te bezoeken op zondag 2 
oktober en wordt gegeven om 11.30, 13.30 en 15.30 uur. Voor bezoekers jonger dan 16 jaar heeft 
Discovery Museum, gedurende de voorstelling van Sjors en Ruud, wetenschappelijk vermaak bij de 
Science Car; een explainer toont daar spannende proefjes met veel gebruis, gesis en geknal. 

Gereduceerd tarief voor Weekend van de Wetenschap 
Speciaal voor het Weekend van de Wetenschap geldt een gereduceerd entreetarief. Bezoekers 
ontvangen per persoon € 3,50 korting. Volwassenen (18+) betalen dan €13,- voor een ticket en 
kinderen van 5 tot en met 17 jaar slechts € 10,-. Kinderen tot en met 4 jaar bezoeken Discovery 
Museum als altijd gratis. 

Info: discoverymuseum.nl 


