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In deze Het Natuurhistorisch Nieuws: filmshow Groen Voorziening van Gebroeders
Groen, dieren vouwen tijdens valentijnsweekend, zondagmiddaglezingen over vaccineren
en de mazelen, workshop tekenen en voorlezen voor kinderen.

Museum

Filmshow Groen Voorziening
Ga woensdagmiddag 12 februari 2020 mee op ontdekkingsreis door de Rotterdamse
stadsnatuur met de Gebroeders Groen in het museum. De broers en biologen Kevin en
Marvin Groen zijn dol op de stadsnatuur. Afgelopen zomer presenteerden zij hun
televisieserie Groen Voorziening op OPEN Rotterdam. Daarin namen zij de kijker mee op
avontuur in de urban jungle. Speciaal voor bezoekers van Het Natuurhistorisch hebben zij
hun serie omgetoverd tot een heuse filmvertoning. De Gebroeders Groen presenteren hun
film live. Verwacht een show met een bonte variatie aan dieren en planten die voorkomen
in Rotterdam. Ruik de stadsnatuur, bewonder opgezette dieren uit de museumcollectie,
beluister stadsnatuurgeluiden en griezel bij onderwaterbeesten. Kortom, een portie Groen
(Voorziening) die je niet mag missen! Meer info en reserveren via de website.

lezing Mazelen: geen onschuldige

lezing Vaccineren: hoe en waarom?
Arts-vaccinoloog Dr. Hans Rümke
vertelt tijdens deze zondagmiddaglezing op 16 februari om 15:00 uur over
de geschiedenis van vaccinaties, hoe
een vaccin werkt en welke keuzes er
tegenwoordig worden gemaakt in het
Rijksvaccinatieprogramma. Sinds de
eerste toepassingen van vaccinatie in
1796, zijn wereldwijd vele duizenden
ziekte- en sterfgevallen voorkomen. Er
zijn inmiddels vele vaccins bijgekomen
en de toepassing is steeds meer
verfijnd. Overheden stellen ook steeds
strengere eisen aan de kwaliteit en de
bereiding van vaccins. De afgelopen
jaren is het vertrouwen in inentingen en
daarmee ook de vaccinatiegraad echter
gedaald. Na afloopt van de lezing is er
gelegenheid om de tentoonstelling
Vaccineren
Ja!/Nee?
te
bezoeken. Meer informatie over de
spreker en de lezing vind je hier.

kinderziekte
Op zondagmiddag 15 maart 2020 om
15:00 uur geeft Dr. Rik L. de Swart
(universitair hoofddocent en werkgroepleider bij de afdeling Viroscience
van het Erasmus MC) een lezing over
mazelen. Deze zeer besmettelijke
virale infectieziekte, wordt gekenmerkt
door hoesten, koorts en een rode
huiduitslag.
Het
virus
infecteert
geheugencellen
van
het
immuunsysteem, waardoor de afweer
tegen andere infectieziekten verzwakt
wordt. Dit verklaart waarom na
mazelen complicaties kunnen optreden
als longontsteking, oorontsteking en
diarree. Wereldwijd sterven er nog
steeds meer dan 100.000 kinderen per
jaar als gevolg van mazelen.
Mazelenonderzoeker Rik de Swart
vertelt over de ziekte en het virus, en
over de geschiedenis en toekomst van
het mazelenvaccin. Meer informatie
over de spreker en de lezing vind je
hier.

Educatie

Dieren vouwen
Ga aan de slag met papier en dier! Maak op zaterdag 15 februari (Valentijnsweekend) een
mooi dier voor jezelf, voor je ouders, je aardige oma of stille aanbidder. Breng dieren die in
het museum staan tot leven in een vouwwerk! Stap voor stap maak je met simpele
vouwtechnieken een dier om los te bewaren, op een ansichtkaart te plakken of om te
verwerken in een knutselwerk met nóg meer dieren. Om je knutselwerk helemaal af te
maken, maak je er een mooi kadootje van, voor jezelf of voor iemand anders. Wij bieden je
het papier en de voorbeelden, de rest maak jij! Meer informatie vind je hier.
Voorlezen - De verjaardag van de
luiaard
De illustraties van het feestelijke boek ‘De
verjaardag van de luiaard’ zijn dit voorjaar
in het museum te zien. Het verhaal erbij
horen is natuurlijk ook mogelijk! Op
woensdag 4 maart is er een speciale
voorleessessie van de auteur van het
boek, Caren Peeters. Zij zal tussen de
dieren voorlezen in de Hoboken Salon van
het museum. Want wat is jarig zijn
eigenlijk? En hoe verras je iemand die het
liefste de hele dag slaapt? Kom naar het
museum en luister mee! De expositie met
illustraties is vanaf 15 februari t/m 19 april
2020 te bezoeken. Meer informatie over
de activiteit vind je hier.

Tekenworkshop - De verjaardag van de luiaard
Kom ook tekenen tussen de dieren en leer de fijne kneepjes van een echte kenner! Hoe
begin je als je een dier wilt tekenen? Moet het dier precies lijken en op welke kenmerken
let je? Illustrator Aron Dijkstra maakte de tekeningen van het feestelijke prentenboek ‘De
verjaardag van de luiaard’. Op woensdagmiddag 26 februari geeft hij een workshop
‘Dieren tekenen’ in het museum. De illustraties van Aron die gebruikt zijn in het boek zijn
van 15 februari t/m 19 april 2020 te zien in het museum.

Agenda

8 feb
Inlooprondleiding door museum
12 feb
Filmshow Groen Voorziening
15 feb
Inlooprondleiding door museum
15 feb
Dieren vouwen
16 feb
Zondagmiddaglezing Hans Rümke - Vaccineren: hoe en waarom?

22 feb

Inlooprondleiding door museum

29 feb

Inlooprondleiding door museum
7 maart
Museumnacht010 - museum open van 20:00 tot 01:00 uur
7 maart
Inlooprondleiding door museum
4 maart
Natuurspreekuur laat je vondsten determineren door de conservator
14 maart
Inlooprondleiding door museum
15 maart
Zondagmiddaglezing Rik de Swart - Mazelen: geen onschuldige kinderziekte
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