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CityProms en Natuurmuseum Fryslân presenteren:

HERFSTVAKANTIE:
DWALEN IN
KLANKRIJK
Het wordt dit jaar een muzikale herfst
vakantie in het Natuurmuseum! Je kunt
er muziek horen, voelen en zien, zelf
muziekinstrumenten maken en er achter
komen hoe dieren geluid maken. Samen
met CityProms zorgen we voor creatie
ve workshops en live klassieke muziek!

voert. De bewoners luisteren niet alleen
naar muziek, ze bouwen er ook mee.
Maar hun kalme leventje is onlangs wreed
verstoord: een aardbeving heeft ervoor
gezorgd dat een stuk van het land is
afgebroken en afgescheiden van de rest
door een woeste zee. De inwoners zijn nu
naarstig op zoek naar noten zodat ze met
GETROMPETTER
notenbalken een brug kunnen bouwen.
In de herfstvakantie werkt het Natuurmuse- Maar ze moeten heel veel noten verzaum samen met CityProms, de organisatie
melen en daar kunnen ze wel wat hulp bij
achter het grootste klassieke muziekfestival gebruiken.
van het Noorden. Muziek, geluid en natuur
hebben veel met elkaar te maken en in
MUZIEKNOTEN
veel dierengeluiden is muziek te herkenKinderen die het museum in de herfstnen, denk maar aan kattengejank, het
vakantie bezoeken kunnen gaan helpen.
getrompetter van een olifant, het concert
In Klankrijk zijn een aantal opdrachten te
van krekels op een zomeravond en de
doen die te maken hebben met geluid
wonderschone zang van een nachtegaal.
en zintuigen. Bij elke opdracht kunnen ze
muzieknoten verdienen voor de inwoners.
TRILLINGEN
Al die noten samen zorgen ervoor dat de
Muziek heeft alles te maken met geluid
brug gebouwd kan worden en de
en geluid heeft te maken met trillingen.
inwoners weer bij elkaar komen.
Maar hoe werkt dat nou precies? En hoe
kun je verschillende tonen maken? Het
OOIEVAAR
is duidelijk dat je muziek hoort, maar
Kinderen kunnen
muziek is ook voelen, zien en zelfs
daarnaast in Klankrijk
ruiken. Muziek heeft effect op hoe je
op zoek gaan naar dieren en
je voelt, het kan je verdrietig maken
bijbehorende instrumenten.
of juist blij. En wist je dat er ook veel
Verschillende dieren maken op
muziekstukken zijn waarbij de componist
verschillende manieren geluid, net
zich heeft laten inspireren door de naals instrumenten. Je hebt immers
tuur? In de herfstvakantie kom je daar
blaasinstrumenten, maar ook
alles over te weten!
slag- en strijkinstrumenten.
Welk dier en instrument horen
BOUWEN MET NOTEN
bij elkaar? Wat hoort er
Breng daarom een bezoek aan Klankrijk,
bijvoorbeeld bij een ooieen land waar muziek de boventoon
evaar en wat voor soort

instrument bij een walvis? En welk dier laat
van zich horen op dezelfde manier als een
trombone?
WORKSHOPS
Traditiegetrouw is er in de vakantieweek
van het noorden ook weer een programma
met workshops. Deze worden verzorgd
door CityProms. Samen met violist en geluidskunstenaar Jacob Plooij een muziekinstrument maken van afval bijvoorbeeld of
een workshop klassieke muziek met musici
(nog onder voorbehoud).
Kinderen kunnen Klankrijk bezoeken in
de herfstvakantie die loopt van zaterdag
12 t/m zondag 27 oktober. De workshops
vinden plaats in de week dat het noorden
vakantie heeft namelijk van zondag 20
oktober t/m zaterdag 26 oktober. Het
programma is tegen die tijd te vinden op
de website. Voor meer informatie, zie ook
www.cityproms.nl.

COOLE KIDSNACHT
2019
Op vrijdagavond 25 oktober is de Coole
Kidsnacht! Tijdens de Coole Kidsnacht
opent het Natuurmuseum tussen 17.00
en 21.00 uur de deuren voor (groot)
ouders en kinderen tussen de 4 en 12
jaar. Dit tijdstip, na de reguliere openingstijden, zorgt ervoor dat kinderen
het rijk ‘alleen’ hebben. Spannend en
cool! Kortom: Neem je vriendjes en
vriendinnetjes mee en beleef de coolste
avond van het jaar! 




DE ONDERWATERSAFARI
GA JE MEE KOPJE ONDER?
In de zomermaanden is de OnderWaterSafari
zeer druk bezocht. Op veel dagen was de
attractie ’s ochtends vroeg al uitverkocht.
Heb jij al een duik in het diepe gemaakt?
Een attractie ín een museum? Ja, echt waar: het
Natuurmuseum heeft iets unieks: een spetterende
attractie die je door de onderwaterwereld van
Nederland voert! De OnderWaterSafari is toegankelijk voor bezoekers vanaf vier jaar. In een
speciaal voertuig maak je een reis van het zoete
water van sloot en plas naar het zoute water van
Werelderfgoed de Waddenzee. Laat je meevoeren door de stroom en ga op zoek naar de Big
Five van de onderwaterwereld van Nederland: de
otter, bever, meerval, zeehond en bruinvis!
De OnderWaterSafari is mede mogelijk gemaakt
door belangrijke bijdragen van de BankGiro
Loterij, Provinsje Fryslân en verschillende fondsen.
Wetterskip Fryslân is partner van De Onder
WaterSafari.

NOORDERLICHT EXPOSITIE:
EDDO HARTMANN - THE COLLECTIVE LANDSCAPE
Al vaker was er een fototentoonstelling
van Noorderlicht te zien in het Natuur
museum. Vanaf 28 september is er een
expositie met werk van Eddo Hartmann.

Het Nederlandse landschap staat onder
druk. Landbouw, wonen, infrastructuur, natuur, industrie, recreatie en energiewinning
maken allemaal hun eigen aanspraken op
de beperkte ruimte. Klimaatverandering,
Nederland staat voor de urgente uitdaging al decennialang afnemende biodiversiteit,
om het landschap voor te bereiden op een CO2-, stikstof- en andere problemen dwinduurzame toekomst. Vele maatschappelijke gen ons anders om te gaan met dat landspelers laten over dit onderwerp hun stem schap, maar het is uitermate lastig om het
horen, met visies die zowel het behoud
te beschermen als een collectieve waarde
van erfgoed als het belang van een andere en het tegelijkertijd voor te bereiden op
omgang met onze natuur benadrukken.
de toekomst. In de strijd om de ruimte
Hartmann fotografeerde in opdracht
komen economisch zwakkere functies zoals
van de Rijksuniversiteit Groningen en
‘biodiversiteit’ vaak op de laatste plaats.
Noorderlicht de werkzaamheden rondom
een aantal ondergroepsgroepen die zich
Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
met dit actuele onderwerp bezighouden.
wordt vanuit verschillende disciplines
onderzoek verricht naar landschap, natuur,
landbouw en ecosystemen. Vaak gebeurt

dat onderzoek interdisciplinair. In hun onderzoek werken de wetenschappers van de
RUG ook vaak samen met anderen: universiteiten en onderzoeksinstituten, maar ook
bewoners, landbouwers en vrijwilligers.
In opdracht van de RUG en Noorderlicht
verbeeldt Eddo Hartmann (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, De Haag)
de onderzoeksgebieden van hoogleraren
Theunis Piersma (trekvogelecologie), Han
Olff (ecosystemen en natuurinclusieve
landbouw) en Henk Folmer (milieueconomie en landbouwdiversiteit) en de mensen
met wie zij samenwerken.
De tentoonstelling is te zien van 28
september tot en 5 januari 2020. Meer
informatie: www.noorderlicht.com

VERHALENAVOND
Vorig jaar was het evenement 2018verhalen een groot succes. Dit vond plaats
in het openingsweekend van LF2018.
Met de verhalenavond werd er nieuw
leven geblazen in de ooit zo geliefde
Friese traditie van de ´winterjûnenocht´
Vanaf 1860 tot ver in de 20e eeuw kwam
men in de wintermaanden bij elkaar om
voordrachten te horen ‘tot nut en algemeen vergenoegen’. Vorig jaar deden
er maar liefst tachtig organisaties mee.
Dit jaar is er daarom een vervolg: op
15 november ’s avonds ontmoet heel
Friesland elkaar in winterwarme sfeer om
verhalen te vertellen en te beluisteren.
Verhalen in huiskamers, musea, cafés,
overheidsgebouwen, scholen, verenigin-

gen en bedrijven. Het thema dit jaar is:
‘Als stenen konden spreken’. Een thema
waar we in het Natuurmuseum heel goed
mee uit de voeten kunnen.

VERWACHT: GIF

WEEK VAN DE BIOLOGIE

Sta oog in oog met de gevaarlijkste
dieren ter wereld
Vanaf februari 2020 is er een spectaculaire tentoonstelling te zien in het
Natuurmuseum Fryslân over gif. Tijdens
Gif komen er allerlei levende giftige
dieren naar het Natuurmuseum zoals
spinnen, slangen, duizendpoten, kikkers
en schorpioenen. Deze zitten veilig in
terraria, maar nog niet eerder was je zo
dichtbij een gevaarlijke slang of spin.
Gif is te zien van 15 februari 2020
tot en met 3 januari 2021.



GEA-JUNIOR MIDDAG
De GEA -Kring Friesland organiseert
weer een kindermiddag in het Natuurmuseum. Op zondag 10 november 2019
zijn kinderen van 8 tot 14 jaar van harte
welkom. Het zal dit keer over fossielen
gaan. Een onderwerp dat al eerder aan
bod is geweest, maar waar over nog
veel meer te vertellen en te leren is.
Wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op bij Hendrik Zijlstra via de mail:
zijlstrakroon@kpnplanet.nl. De kosten
voor deze middag zijn € 5, te voldoen
aan het begin van de middag. Kinderen
en kleinkinderen van leden van de GEA
zijn gratis.


Conservator Peter Koomen vertelt die
avond over ‘Sprekende stenen voor de
deur’. De stenen van het bordes van het
Natuurmuseum spreken zonder woorden.
Ze tonen ons fossielen die vertellen over
het leven in zee van honderden miljoenen
jaren geleden. De meeste fossielen zijn
echter alleen als doorsnede te zien.
Er is dus een beetje hulp van een mens
(conservator Peter Koomen) nodig om een
idee te krijgen van hoe de dieren er toen
uitzagen.

Vanwege het grote succes van vorig jaar
organiseert het Nederlands Instituut voor
Biologie (NIBI) dit jaar de 3e editie van de
week van de biologie. Het NIBI vindt het
belangrijk dat steeds meer mensen meer
weten van biologie. Omdat dat nodig is bij
keuzes op gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid en omdat het
gewoon leuk en interessant is om meer te
weten van het leven op onze planeet.
In de Week van de Biologie kunnen
bezoekers in het Natuurmuseum op 5 en 6
oktober deelnemen aan twee activiteiten:
Kijk eens door een microscoop!
Het Nederlands Genootschap voor
Microscopie houdt sinds een paar jaar haar
bijeenkomsten in het Natuurmuseum. Het
is een hobbygroep met leden die gegrepen
zijn door de wonderen van de microwereld,
een wereld die je niet kunt zien met het
blote oog. Zij willen deze wonderschone
wereld graag met de museumbezoekers
delen en houden daarom op zaterdag
5 oktober een open middag waarbij iedereen welkom is om zelf ook eens door een

Peter Koomen vertelt het verhaal een aantal keren tussen 19.00 en 22.00 uur. Duur
is vijftien minuten. Plaats is buiten op het
bordes (en bij slecht weer in de hal). Het
verhaal wordt in het Nederlands vertelt.
Verhalenavond is een onderdeel van het
LF2028-programma. Het programma is te
vinden op www.verhalenavond.nl.

loep of microscoop te kijken. Het thema
is: Leven in een waterdruppel. Bezoekers
zijn welkom op de zolderverdieping tussen
14.00 en 16.30 uur.
Help je mee braakballen pluizen?
Het Natuurmuseum houdt ieder jaar in de
winter een ransuilentelling en telt daarbij
niet alleen de uilen die op roestplaatsen
bivakkeren, maar verzamelt ook braakballen bij deze plaatsen. Uilen eten hun prooi
(meestal muizen en soms een kleine vogel
of een kever) op met huid en haar, maar
kunnen dit niet allemaal verteren. Daarom
spugen ze braakballen uit met daarin
botjes, schedeltjes, snaveltjes, schildjes en
nageltjes. Door zo’n braakbal uit te pluizen
kun je precies herleiden wat de uil gegeten
heeft en dat is waardevolle informatie. Het
uitpluizen van braakballen is een hele klus
waar we wel wat hulp bij kunnen gebruiken.
Daarom kunnen kinderen in het weekend
van 5 en 6 oktober meehelpen met braakballen pluizen. En je zult zien: het is erg leuk
om te doen! De activiteit vindt doorlopend
plaats tussen 10.30 en 16.30 uur.



EXPOSITIE NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP PREPAREREN
Iedere twee jaar houdt de Neder
landse Vereniging van Preparateurs
landelijke kampioenschappen. Daarin
draait het om de vraag wie de beste is
in het opzetten van een zoogdier, het
prepareren van een vissenskelet, het
maken van een model van een vogel
en nog wat andere categorieën. Voor
de vierde keer wordt deze wedstrijd in
het Natuurmuseum Fryslân geor
ganiseerd. Bezoekers kunnen
van 17 november tot en met
4 januari de ingezonden
werken bekijken. Ook
is dan duidelijk welke
dieren in de prijzen
zijn gevallen.
Het Natuurmuseum
Fryslân heeft zijn
eigen preparateursteam, maar er zijn in
Nederland meer mensen
die zich beroepsmatig
of uit liefhebberij
bezig houden met het
opzetten van dieren.

De preparateurs zijn verenigd in de
Nederlandse Vereniging van Preparateurs
(NVP). Eens per twee jaar organiseert de
NVP de Nederlandse Kampioenschappen
Prepareren.
Leden van de NVP kunnen verschillende
preparaten inleveren die tijdens de jurydag op 9 november beoordeeld worden.
Gekeken wordt naar zaken als
huidligging, stand van oren,
ogen, bek, poten, vleugels,
etc. Ook wordt er gelet
op de stand van het
gehele preparaat,
de anatomie, de
moeilijkheidsgraad, de
houding en
het voetstuk. Er wordt
gejureerd in de volgende
klassen: Grote zoogdieren
(formaat vanaf vos), Kleine
zoogdieren (formaat tot vos),
Grote vogels (formaat vanaf
kauw), Kleine vogels (formaat
tot kauw), Vissen, reptielen

IN DE SPOTLIGHT
In het museum werkt een groot aantal
mensen; vaste medewerkers, stagiaires
en vrijwilligers. In elke Nieuwsbrief staat
er één in de schijnwerpers. Deze keer is
het de beurt aan Els Smit, operator bij
de OnderWaterSafari.

waardoor ik het museum goed heb leren
kennen. Nu alles draait hoop ik op veel
bezoekers. De vakantie periode was in
ieder geval lekker druk waardoor er soms
dagen waren waarin ik weinig daglicht heb
gezien. Haha!

en amfibieën, Biologische groepen
(meerdere preparaten in één compositie),
Skeletten zoogdieren, vissen, reptielen en
amfibieën, Skeletten vogels, Trofeekoppen (vanaf grootte vos) en Beginnende
preparateurs. Bezoekers zijn deze dag van
harte welkom om te kijken hoe de jurering
in zijn werk gaat.
Er worden per categorie eerste, tweede
en derde prijzen uitgereikt, maar ook eervolle vermeldingen en masterpunten. Ook
krijgen we dan antwoord op de vraag:
wie is de beste allround-preparateur van
Nederland? De prijsuitreiking vindt plaats
in het Natuurmuseum en de ingeleverde
preparaten blijven daarna tot en met
de kerstvakantie in het Natuurmuseum
tentoongesteld. Tijdens de expositie
kunnen bezoekers een stem uitbrengen
op hun favoriete stuk. Het model,
skelet of opgezette dier met de
meeste stemmen gaat naar huis
met de Natuurmuseum Fryslân
Publieksprijs. Voor meer informatie www.prepareren.nl.
De tentoonstelling is te
zien van 17 november
t/m 4 januari 2020
in het atrium van het
Natuurmuseum. 

y

in te laten zien dat we hier iets aan moeten
doen. Begin bij jezelf, alle kleine beetjes
helpen. Zowel planten als dieren zijn
enorm belangrijk op deze planeet, hier
moeten we heel zuinig op zijn en respectvol mee omgaan.

Wat zijn je hobby’s?
Ik heb een sportopleiding gevolgd, dus
sport is uiteraard wel een dingetje voor
Hoe ben je bij het NMF terecht gekomen? Wat vind je leuk aan je werk?
mij. Ik heb meer dan dertig jaar aan volIn het kader van Leeuwarden Culturele
Het is heel leuk om bezoekers te laten ken- leybal gedaan en trainingen verzorgd.
Hoofdstad ben ik in 2018 in het Natuurnismaken met de wereld onder water. Vaak Dit laatste doe ik nu nog steeds met veel
museum met vrijwilligerswerk begonnen,
hebben ze geen idee wat ze te wachten
plezier. Daarnaast loop en fiets ik veel en
mede ook omdat ik even zonder werk
staat. Bij terugkomst is het vaak alleen
mocht ik al eens stil zitten dan lees ik en
zat. Als gids van het Grote Grutto Theater
maar lof! Soms, met minder drukte, is het
pruts wat met stofjes!

kreeg ik hier aardig de smaak te pakken.
super om ze wat meer te vertellen over het
Werken in een prachtig museum met
ontstaan van de OnderWaterSafari en het
aardige collega’s was zeker geen straf.
museum zelf. Bezoekers stellen dat erg op
Na het Gruttotheater werd ik gevraagd om prijs.
door te gaan als gids voor de OnderWater
Safari, maar al snel daarna kon ik operator Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
worden.
Uiteraard de OnderWaterSafari, maar
iedere tentoonstelling heeft wel iets.
Vertel eens wat over je werk
BLOCBIRDS vond ik heel mooi omdat ik
In eerste instantie ben ik er natuurlijk voor
deze vorm van kunst wel kan waarderen.
de OnderWaterSafari; wij zorgen er als
operator voor dat de mensen veilig en
Wat betekent de natuur voor jou?
met veel plezier deze beleving kunnen
Natuur is leven! We kunnen er niet zonder,
ondervinden. De start heeft even op zich
al doen we aardig ons best om al dit moois
laten wachten en zodoende was er tijd
te vernietigen. Eeuwig zonde en dus is het
om mee te helpen met andere klussen,
nu onze taak om de volgende generaties

igen
ak je e
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Klankrijk heeft jouw
hulp nodig!!!
Klankrijk is een heel bijzonder land waar

Kazoo

nodig?
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Je hart gaat in
hetzelfde ritme
slaan als de
muziek waar
je naar
luistert.

er nog nooit van gehoord en dat is niet
zo raar, want de inwoners zijn meer met
muziek bezig dan met de rest van de
wereld. Maar een natuurramp heeft ervoor
gezorgd dat ze nu dringend hulp gevraagd
hebben aan het Natuurmuseum en alle
kinderen die daar op bezoek komen.
Er moeten namelijk (muziek)noten verzameld
worden om het land te herstellen. Héél
veel noten en de inwoners kunnen het niet
alleen. Als je wilt helpen, dan kan je in de
herfstvakantie langskomen om in het Atrium
van het Natuurmuseum noten te vinden en
te ontdekken dat muziek meer is dan alleen
horen. Want zoals de inwoners van Klankrijk
al heel lang weten, kan je muziek ook zien en
voelen.

P lanten groeien sneller wanneer ze naar
muziek luisteren. Ze houden wel
meer van klassieke muziek
dan van rap.

Termieten houden
van rockmuziek. Ze
eten twee keer zo
snel als ze naar heavy
metal muziek luisteren.
De muziek maakt
trillingen in het hout,
waardoor ze dat
sneller gaan eten.

HOE MAAK JE DE KAZOO?
Je kan de ijslolly stokjes eerst versieren
zoals jij dat wilt.
Dan knip je een stuk papier dat even
breed is als de stokje en zo’n
1 centimeter korter.
Dat stuk papier leg je in de lengte op één
stokje, dan leg je daar het andere stokje
in dezelfde richting, bovenop en wikkel je
één elastiekje om het hele pakketje aan
het uiteinde van de stokjes.
Knip van beide cocktailprikkers de
scherpe puntjes af. Schuif dan één prikker
tussen de twee stokjes helemaal tegen
het elastiekje aan.
Legt dan de andere prikker aan het
andere uiteinde van de stokjes en wikkel
het andere elastiekje om het uiteinde
van het hele pakketje. Het moet er nu
hetzelfde uitzien als aan de andere kant
van de stokjes.
Nu is je Kazoo klaar! Blaas tussen de
2 stokjes door net zoals je met een
mondharmonica zou doen en probeer
wat voor geluiden je Kazoo kan maken!

NIEUWS VAN DE PADDENSTOELENWERKGROEP
In oktober en november houdt de Padden
stoelen Werkgroep Friesland wekelijks op
maandagavond een bijeenkomst in het
Natuurmuseum. Een werkgroepavond begint om 19.30 uur. Op de avonden worden
meestal meegenomen paddenstoelen
besproken.
Verder houdt de werkgroep in oktober
een excursie in de Marswâl bij Rohel en in
november in de Rotstergaasterwallen.
De inventarisatie van het Leeuwarder Bos
gaat het gehele jaar door. Iedere maand
wordt er een excursie gehouden.

derde zaterdag van een maand bij één van
de leden gehouden.
Vindt u het leuk om met paddenstoelen
bezig te zijn, dan bent u van harte
uitgenodigd om de werkgroepavonden
te bezoeken en deel te nemen aan de
excursies van de werkgroep. Houdt u voor
actuele informatie omtrent de activiteiten
de website van de werkgroep in de gaten:
www.paddenstoeleninfriesland.nl. 

Verder bestaat er voor leden van de
werkgroep de mogelijkheid om aan
de microscopiebijeenkomsten deel
te nemen. Deze worden iedere

AGENDA 2019

• t/m 4 oktober: BLOCBIRDS
• t/m 5 januari 2020: Swim Fish Swim!
• 28 september t/m 5 januari 2020 Foto
expositie Noorderlicht
• oktober: Paddenstoelenexcursie in de Marswâl
bij Rohel
• 5 oktober: Week van de biologie: Open
Microscopie middag
• 5 en 6 oktober: Week van de biologie:
Braakballen pluizen
• 12 t/m 27 oktober: Herfstvakantie: Dwalen door
Klankrijk
• 25 oktober: Coole Kidsnacht
• 16 oktober: GEA-lezing over de Cambrische
explosie
• november: Paddenstoelenexcursie in de
Rotstergaasterwallen.
• 10 november: GEA-junior middag over fossielen
• 15 november: Verhalenavond
• 17 nov t/m 4 jan ’20: Expositie Nederlands
Kampioenschap Prepareren
• 20 november: GEA-lezing over Sardinië
• 18 december: GEA-lezing over IJstijden

VERWACHT
De lilabruine schorsmycena (© Sjoerd Greydanus)

GEA LEZINGEN
De GEA-Kring Friesland organiseert
regelmatig een lezing voor haar leden in
het Natuurmuseum. Ze vinden plaats op
de woensdagavond. Abonnementhouders
van het Natuurmuseum zijn van harte
uitgenodigd deze lezingen bij te wonen
en hebben gratis toegang. Wel wordt er
een bijdrage voor koffie en thee gevraagd.
Inloop is vanaf 19.30 uur, de lezingen
beginnen om 20.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
16 oktober: Paul Hille over de
Cambrische explosie
Paul Hille vertelt deze avond over het
ontstaan van het meercellig leven in de
zeeën en oceanen van het Cambrium. Er
vond in dit tijdperk een ware explosie van
leven plaats. Alle diergroepen die we nu
nog kennen zijn ontstaan in het Cambrium
(alleen de dieren met weke delen waren er
al eerder). Opvallend is dat er in het Cam-

brium harde delen ontstonden bij dieren,
zoals bij de trilobieten.
20 november: Paul van Olm over
Sardinië
Paul van Olm gaat in zijn lezing over
Sardinië in op de vele schitterende kanten
van dit fascinerende (ei)land. Niet alleen
de geologie komt aanbod, maar ook de
prehistorie en de jongere geschiedenis.
Geologisch heeft Sardinië heel veel te
bieden. In het Noorden is veel graniet
te vinden, het zuiden wordt gekenmerkt
door mijnbouw en oude fossielen als
stromatolieten en trilobieten. In het midden en oosten van Sardinië vinden we het
Karstgebergte, waar de Universiteit Utrecht
tientallen jaren paleontologisch onderzoek
heeft gedaan.
18 december: conservator Natuur
museum Peter Koomen over IJstijden
Hoe ontstaan ijstijden? Volgens Milutin
Milanković (1879 – 1958) doordat de aarde
een beetje waggelend om de zon tolt. Dat
gezwalk is te beschouwen als een optelsom van drie regelmatige onregelmatigheden, die we stap voor stap zullen bekijken.
Geen lichte kost, maar goed te doen.
Voor vragen over de GEA-Kring Friesland
kan contact worden opgenomen met Harm
Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl of
Anja Hofmeester secretaris@geologiefriesland.nl.


• 18 en 19 januari: Geologisch weekend rond
thema Zwerfstenen
• 25 en 26 januari: Winterkoren festival
• 15 februari 2020 t/m 3 januari 2021: expositie
Gif

STIPERS
Hoofdsponsor

De volgende stipers steunen het werk
van het Natuurmuseum Fryslân:
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