
 

 

 

Persbericht 21/05/2015: Wereld Oceaan Dag  op 7 juni - Gratis inkom en activiteiten 

 

Wereld Oceaan Dag op 7 juni  

in het Museum voor Natuurwetenschappen  

 

Vier met de hele familie Wereld Oceaan Dag in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel op zondag 7 juni 2015, van 10.00 tot 18.00 

uur. Gratis inkom! 

 

Duik ter gelegenheid van de Wereld Oceaan Dag kopje onder in ons Museum, en beleef een dag vol workshops, lezingen, films, 

science cafés en zoveel meer. Ontdek het 'blauw' van onze blauwe planeet! 

Om 10.00u opent Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein de dag in aanwezigheid van een groep Nederlandstalige en 

Franstalige kinderen. 

Niet te missen: Activiteiten voor jong en oud! 

 Volg live de autopsie van een aangespoelde zeehond en bruinvis (11.00 en 15.00 uur); 

 Ontdek ons oceanografisch onderzoek op de zeemarkt; 

 Skype mee met ons onderzoeksschip RV Belgica in de Atlantische Oceaan (om 13.00 uur); 

 Eet en drink zee-weetjes in de cafetaria; 

 Geniet van dansers en afvalkunstenaars; 

 Volg een rondleiding langs de zee-weten-schatten van het Museum; 

 Neem deel aan een workshop voor de ganse familie; 

 Bekijk een film over de Belgische kust en het belang van zeeën en oceanen in ons leven. 

Jouw oceaan, jouw toekomst! 
 

Kom en ontdek dit jaar nog de fascinerende wereld van zeeën en oceanen (en van het vele onderzoek ernaar). Zelfs al woon je 

niet aan de kust, zeeën en oceanen spelen hoe dan ook een enorm belangrijke rol in ieders leven. Reden genoeg dus voor het 

Museum voor Natuurwetenschappen om in Brussel de Wereld Oceaan Dag te vieren. 

Je bent niet vrij op 7 juni? Vier dan de Wereld Oceaan Dag in Oostende op zaterdag 6 juni 2015, georganiseerd door VLIZ (Vlaams Instituut 

voor de Zee). Meer info op www.vliz.be. 

Praktische Info 

Museum voor Natuurwetenschappen – Vautierstraat 29 – 1000 Brussel 

Open op zondag van 10.00 tot 18.00 uur 

Dino Café en picknickruimte ter plaatse 

Voor meer info, tarieven en bereikbaarheid, neem een kijkje op www.natuurwetenschappen.be 
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