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Oog in oog met de gevaarlijkste dieren ter wereld
Het Natuurmuseum Fryslân verandert
tijdens de tentoonstelling GIF in een
echte dierentuin. Voor het eerst in de
geschiedenis van het museum zijn er
heel veel levende dieren te zien. Maar
de tijdelijke bewoners van het museum
zijn niet voor tere zieltjes: van pofadder
tot vogelspin en reuzenduizendpoot: de
één is nog giftiger dan de ander. Durf jij
het aan?

Gif speelt een belangrijke rol in de natuur
en is een superkrachtig wapen. Het werkt
als een beschermingsmiddel, maar ook om
andere dieren te verlammen of te doden.
Na een gifbeet kunnen spieren verslappen
of het bloed gaat stollen en kan niet meer
door de aderen stromen. Een slachtoffer
is bij voorbaat kansloos. Eén beet van de
koningscobra is bijvoorbeeld al dodelijk
voor een olifant.

Tijdens GIF komen er allerlei levende
giftige dieren naar het Natuurmuseum
zoals spinnen, slangen, duizendpoten,
kikkers en schorpioenen. Deze zitten veilig
in terraria, maar nooit eerder was je zo
dichtbij een gevaarlijk giftig dier. Ontmoet
bijvoorbeeld felgekleurde gifkikkers, de
mysterieuze zwarte weduwe of het bijzon
dere gilamonster.

Gif komt voor over de hele wereld, zowel
ver weg als in je eigen achtertuin. Denk
maar aan vingerhoedskruid in de tuin,
berenklauwen langs fietspaden en vlie
genzwammen in het bos. In verschillende
delen van ons land leeft de adder, een
giftige slang met een zigzagpatroon op de
rug. En wie wel eens naar zee gaat zou zo
maar een kwal kunnen
tegenkomen of
een pieterman,
een visje met een
venijnige gifstekel
op zijn rug.

De dieren spelen de hoofdrol in de
expositie, maar er is ook een rol weg
gelegd voor een bekende bioloog
van Naturalis. In verschillende
filmpjes vertelt hij op geheel
eigen wijze enthousiast
over verschillende
giftige dieren. Wat voor
eigenschappen hebben
giftige dieren en wat
maakt ze zo bijzonder?

Bij gif zijn een aantal
zaken belangrijk: de
hoeveelheid gif die
het dier bij zich heeft,
de sterkte ervan
en de manier

van injecteren. Als een dier heel sterk
gif heeft, maar niet goed kan injecteren,
is het minder gevaarlijk. Zo moet het
gilamonster flink doorbijten wil het gif uit
de onderkaak in zijn prooi terecht komen.
De snelheid waarmee het dier toeslaat en
de camouflage spelen ook een rol. Gif zit
vaak in tanden zoals bij slangen, maar ook
in klieren aan de zijkant van de kop, in de
staart of in harpoentjes en brandhaartjes
die weggeschoten kunnen worden.
Gif kan zeer gevaarlijk zijn voor de mens,
maar aan de andere kant ook heel nuttig.
Het gif van elke diersoort is namelijk uniek.
Van al die bijzondere gifstoffen kunnen
we iets maken waar we iets aan hebben.
Gif heeft dus ook positieve kanten: veel
verschillende soorten gif bevatten stoffen
die heel goed verwerkt kunnen worden in
medicijnen tegen bijvoorbeeld diabetes
type II en kanker.
INTERACTIEVE SPELLEN
In de tentoonstelling kun je een aantal in
teractieve spellen doen, waarbij je zelf kunt
ervaren hoe het is om met gif in de natuur
om te gaan. Maak bijvoorbeeld een maal
tijd met paddenstoelen: kun je ze eten of
heb je een dodelijke maaltijd bereid?
lees verder >>

VOEDERMOMENTEN EN
DEMONSTRATIES
In de tentoonstelling is nog veel meer te
beleven. Regelmatig zijn er voedermomen
ten waarbij je over de schouder van de
dierenverzorger meekijkt hoe hij de giftige
dieren te eten geeft. Er zijn demonstraties
waarbij je te weten komt hoe gif precies
werkt en hoe slangen erin slagen om zon
der handen in één keer een volledige prooi
op te slokken. Tijdens je bezoek kun je
ook de Vertelkar tegenkomen, waar je kunt
ontdekken hoe een slangenhuid aanvoelt
en waar gifklieren precies zitten.

die elke dag weer wat anders doen, is elke
dag uniek. Het is dus de moeite waard om
nog eens terug te komen.

FOKPROGRAMMA
Bij GIF hoort een uitgebreid fokpro
gramma. Het kan zomaar gebeuren dat je
getuige bent van de geboorte van jonge
slangen. Halverwege de tentoonstelling
komen er bovendien nieuwe dieren naar
het Natuurmuseum. Met levende dieren,

OVER DE TENTOONSTELLING
Voor GIF werkt het Natuurmuseum samen
met Naturalis Biodiversity Center in Leiden
en het Spaanse bedrijf Grupo Atrox. Atrox
is verbonden aan de dierentuin van Madrid
en houdt zich bezig met fokprogramma’s
voor bedreigde diersoorten. Ze stelt ook
dieren beschikbaar voor exposities. Vanuit
Atrox is elke dag een dierenverzorger
aanwezig die de giftige dieren verzorgt en
hun welzijn in de gaten houdt.

SCHOOLPROGRAMMA’S
Er is rond GIF een uitgebreid
educatief aanbod. Er zijn speciale
programma’s voor verschillende
niveaus: van groep 1 van de basis
school tot en met de laatste klas van
het voortgezet onderwijs (vmbo, havo
en vwo). Wil je hier meer over weten,
neem dan contact op met de afdeling
Educatie, tel. 058 2332244.

ACTIVITEITEN
Rond GIF is een uitgebreid programma
met lezingen, excursies en andere
activiteiten. Ook zijn er regelmatig live
ontmoetingen met de niet-giftige
familieleden van de slangen, spinnen en
duizendpoten, levende dieren die wel
vastgehouden mogen worden. Meer
informatie is te vinden op de website
www.natuurmuseumfryslan.nl.

PITCHES
Speciaal voor de vakantie zijn er pitches bij
verschillende dieren in de tentoonstelling:
studenten van Hogeschool Van Hall Laren
stein vertellen een interessant verhaal met
allerlei leuke weetjes over bijvoorbeeld
een spin, slang of kikker.
DEMONSTRATIES
Daarnaast zijn er op vaste tijden demo’s
bij te wonen over de werking van gif, de
wijze waarop slangen eten en waarom een
peper zo heet is.
• Hoe werkt gif?
	In deze demo worden verschillende
proefjes gedaan om de werking van
gifstoffen in het lichaam van een prooi
te demonstreren. De verspreiding van
gif in het lichaam wordt getoond en een
aantal functies van gifstoffen: het verteren

specialiseerde dierenarts en het Medisch
Centrum Leeuwarden.
GIF is te zien van 15 februari 2020 tot
en met 3 januari 2021. Entreeprijzen zijn:
volwassene € 13,-, kind 4-15 jaar € 10,65+ € 11,-, Abonnementhouder gratis,
MK gratis, prijzen zijn exclusief Onder
WaterSafari.



GIF is mede mogelijk gemaakt door:

Bezoekers kunnen met een gerust hart de
tentoonstelling en alle dieren bekijken. De
giftige dieren zitten in speciale dubbelwan
dige terraria. Alleen de dierverzorger heeft
direct contact met de dieren. Het museum
staat in verbinding met een in reptielen ge

VOORJAARSVAKANTIE
De voorjaarsvakantie staat helemaal in het
teken van GIF. Naast de tentoonstelling
met allerlei levende giftige dieren zijn er
extra activiteiten: pitches, demo’s en een
creatieve workshop. Ook Natuurmonumen
ten is een aantal dagen aanwezig met een
activiteit over gif.

KINDERFEESTJE
Wil je eens
wat anders,
organiseer
dan een kinderfeestje
rond de GIF expositie!
Hier spelen de kinderen een dieren
dobbelspel rond het thema giftige
dieren. Aan de hand van patronen,
kleuren en aantal pootjes gaan ze
op zoek naar bepaalde dieren in
de tentoonstelling. Lijkt het je leuk,
neem dan contact op met de afdeling
Educatie, tel. 058 2332244.

van voedsel en het uitschakelen van een
tegenstander of prooi. De prooi of tegen
stander kan op verschillende manieren
worden uitgeschakeld, er zijn gifstoffen
die werken op de zenuwen en spieren en
gifstoffen die werken op het bloed.
• Hoe eet een slang?
	Veel slangen eten andere dieren, zoals
kikkers, muizen, vissen of zelfs apen en
krokodillen! Een slang eet die op zonder
te kauwen. Die gaan in één keer naar
binnen. Hoe kan een slang zulke grote
prooien eten, prooien die bijna zo groot
zijn als zichzelf?
•	Waarom is een peper heet?
	In deze demo wordt gekeken naar het
gif in een peper. Waar dient het voor en
waarom is een peper heet? Bezoekers
kunnen verschillende pepers bekijken én
proeven!
CREATIEVE WORKSHOP
In de voorjaarsvakantie gaan kinderen
met beeldend kunstenaar Gea Boschma
creatief aan de slag. Met ‘giftige’ materia
len zoals juttersvondsten, plastic doppen,
rietjes, papier, textiel en andere spullen

gaan ze een giftig lichaamsdeel maken.
Voor meer informatie www.gea-boschma.
nl. Deze activiteit vindt drie middagen
plaats tussen 13.00 en 17.00 uur.
De voorjaarsvakantie loopt van 15 februari
tot en met 1 maart 2020. In deze periode is
het Natuurmuseum dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur, dus ook op de maanda
gen. Van 18 t/m 21 februari geldt Help pake
en beppe de vakantie door: op vertoon van
pake of beppe (of andere volwassene) krij
gen kinderen op deze dagen gratis entree.
Vanwege de drukte zijn er deze weken
geen rondleidingen bij de Draak. Wilt u
ook in de OnderWaterSafari, boek dan
tijdig een ticket met tijdslot via het online
ticketingsysteem op de website www.
natuurmuseumfryslan.nl (dit is mogelijk
vanaf de voorjaarsvakantie). Daar is ook
meer informatie te vinden over activiteiten
en tijden. 



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 Glynis van Leijen,
event- en floormanager.
Hoe ben je bij het NMF terecht
gekomen?
Vier jaar geleden was ik hier al vrijwilliger.
Na een aantal maanden kon ik in het
Fries Museum gaan werken, maar bij mijn
afscheid heb ik gezegd: “Als jullie ooit
een plekje voor me hebben kom ik graag
terug”. En dat is gelukkig sinds april het
geval, ik ben weer terug.
Vertel eens wat over je werk
Mijn voornaamste taak is om te zorgen
dat bezoekers met een blij gezicht naar
binnen en weer naar buiten gaan. Dit
doe ik samen met een groep geweldige

vrijwilligers. Deze vrijwilligers coördineer ik
en rooster ik in. Daarnaast verzorg ik eve
nementen en valt de verhuur van (zakelijke)
ruimtes onder mijn verantwoording.
Wat vind je leuk aan je werk?
Geen dag is hetzelfde en geen dag loopt
zoals je verwacht. Het moeten omscha
kelen en oplossingen bedenken vind ik
geweldig. En als alles dan loopt als een
zonnetje ben ik helemaal een blij ei.
Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
Ik heb in dit museum nog niet zoveel
tentoonstellingen meegemaakt. Natuurlijk
vind ik de OnderWaterSafari prachtig en
elke keer weer ontdek ik nieuwe dingen
daar. Buiten dit museum vind ik de vaste
tentoonstelling in het museum van Oudhe
den in Leiden heel bijzonder.

Wat betekent de natuur voor jou?
Natuur is voor mij vrijheid. Vooral de kust
op een stormachtige dag voelt voor mij als
mijn hoofd opruimen: de weidse horizon
met donkere wolken erboven, het bulderen
van de schuimende golven op het strand.
De wind die aan je haar trekt en je wangen
rood kleurt. Dat is voor mij natuur.
Wat zijn je hobby’s?
Koken en bakken… Vinden mijn collega’s
ook leuk A. En mijn huis iedere keer
opnieuw stijlen, gewoon net even een
beeldje of kast anders neerzetten. Even
een andere foto in een lijstje. 


IJSKOUD & STEENGOED
GEOLOGIEWEEKEND OVER ZWERFSTENEN UIT DE IJSTIJDEN
De GEA Kring Friesland organiseert in
samenwerking met het Natuurmuseum
op 18 en 19 januari een kei-leuk weekend met als centraal thema: zwerfstenen
uit de ijstijden.

Op de zandgrond van Friesland kom je ze
regelmatig tegen: dikke keien. In Drenthe
maakten ze er zelfs hunebedden van.
Je kunt ze ook verzamelen en uitzoeken
uit welk deel van Scandinavië ze zijn
gekomen. IJskoud & Steengoed gaat over
de tocht van deze zwerfstenen. Uit welk
gebied in Noorwegen, Zweden of Finland
kwamen ze en hoe weet je dat?
Soms kwamen er fossielen mee die je nu
nog in Fryslân kunt vinden: op de akkers,
langs de kant van de weg of bij afgravin
gen. Tijdens het GEA-weekend kun je hier
mooie voorbeelden van zien.
In het weekend zijn er veel activiteiten
voor kinderen (gratis of tegen een kleine
vergoeding): zoals het doorzagen van mee
gebrachte zwerfstenen (maximale hoogte
7 cm), goudpannen, mineralen of fossielen
uit gips hakken en zwerfstenen verven.
Traditiegetrouw is er een markt waarbij de
GEA-leden hun mooiste vondsten laten
zien. Bezoekers kunnen bovendien zelf
een verzameling beginnen (of hun eigen
collectie uitbreiden): er zijn mineralen,
fossielen en zwerfstenen te koop. De
entree is dit weekend € 5,- p.p. (exclusief
OnderWaterSafari).


DE STEEN MET HEIMWEE
Kunstenaar Bart Eysink Smeets is
aanwezig bij de opening van het
GEA-weekend. Daar vertelt hij
over zijn bijzondere project om een
zwerfsteen met heimwee terug te
brengen naar Finland. De steen kwam
200.000 jaar geleden in de IJstijd
vanuit Scandinavië naar het Drentse
Borger, samen met vele soortgenoten.
Daar belandde hij naast een drukke
weg. De zwerfsteen verlangde ernaar
om terug te gaan naar huis, naar het
moedergesteente waarvan hij wreed
was losgerukt. In oktober 2019 was
het zover en ging Eysink met zijn 2000
kilo zware reisgenoot op roadtrip naar
het 1400 kilometer verderop gelegen
Åland.
De opening vindt plaats zaterdag
18 januari om 10.00 uur. Voor meer
informatie: www.barteysinksmeets.nl.

DE ONDERWATERSAFARI
GA JE MEE KOPJE ONDER?
Een attractie ín een museum? Ja, echt
waar: het Natuurmuseum heeft iets
unieks: een spetterende attractie die je
door de onderwaterwereld van Nederland voert!
Nederland is een land van water met
sloten en plassen vol meerkoeten, kikkers
en muggen. We weten wat zich boven
water afspeelt, maar hoe zit het met de
wereld onder de waterspiegel? En hoe
ziet het leven er uit op de bodem van
de Waddenzee? Het is een onbekende
wereld die zich alleen laat verkennen met
een duikpak aan.
Wie benieuwd is naar het leven onder
water kan op OnderWaterSafari gaan,
toegankelijk voor bezoekers vanaf vier
jaar. Je neemt een duik onder de water
spiegel, zonder natte voeten te krijgen. 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!
Weetjes
•	de OnderWaterSafari is een totaalbele
ving: je bent met je groepje helemaal
alleen in de onderwaterwereld
•	er zijn zo’n 300 verschillende dieren en
planten te zien, van posthoornslak tot
bruinvis en alles er tussen in
•	er zijn zelfs een paar mensen in de
onderwaterwereld te vinden
•	In de OnderWaterSafari is alles echt: de
snoek die zich verschuilt in een autowrak
is een echte snoek in een auto die
daadwerkelijk heeft rondgereden
•	er zijn spelenderwijs allerlei thema’s in
de onderwaterwereld verwerkt zoals
verontreiniging, de spanning tussen
recreatie en natuur, de opwarming van
de aarde en exoten
•	de plasticsoep komt echt uit zee en is
verzameld op het strand van Vlieland
•	in het Infopaviljoen kom je door middel
van allerlei gekke getallen heel wat
leuke weetjes tegen: zo is 144 kilogram
het gewicht van de grootste meerval
ooit gevangen.

De OnderWaterSafari is mede mogelijk
gemaakt door belangrijke bijdragen van
de BankGiro Loterij, Provinsje Fryslân en
verschillende fondsen. Wetterskip Fryslân
is partner van De OnderWaterSafari.

WINTERKORENFESTIVAL

KORTINGSACTIE AQUAZOO

Ieder jaar organiseert Lokaal Vocaal het
Winterkorenfestival in het Natuurmu
seum. Dit jaar vindt het festival plaats
op zaterdag 25 en zondag 26 januari
2020. Beide dagen treden doorlopend
tussen 13.00 en 18.30 uur een groot
aantal koren op. Het programma is
als altijd divers: van popmuziek tot
shantyliederen en van smartlappen tot
wereldmuziek. Eén ding is zeker: het
worden twee sfeervolle dagen!

Wandelschoenen aan, backpack om, ontdekken maar! Ga samen op ontdekkingstocht in AquaZoo en leer alles over de bijzondere dieren tijdens educatieve presentaties. Ook zijn er speeltuinen en spannende avonturenroutes om je helemaal uit te
leven. Hier start jouw ontdekkingstocht!



De actie werkt als volgt: tegen inlevering
van de bon in deze Nieuwsbrief én op
vertoon van uw Abonnementspas 2020

krijgt u eenmalig 25% korting op de
entree. Voor individuele abonnees
geldt de korting per persoon, bij gezin
sabonnees voor twee volwassenen en
maximaal drie kinderen. De actie is geldig
van 1 januari t/m 31 december 2020.
De kortingsbonnen zijn niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen en
niet inwisselbaar tegen contant geld.

Voor meer informatie, kijk op
www.aquazoo.nl.

Tegen inlevering van deze bon én op vertoon
van uw Abonnementspas 2020

KORTINGSBON

De toegang tot het Winterkorenfestival
is gratis. Lokaal Vocaal zorgt voor een
hapje en een drankje en heerlijke soep.
Voor het programma kunt u tegen die
tijd de website www.lokaalvocaal.nl
raadplegen.

KORTINGSACTIE
De kortingsactie met AquaZoo van vorige
jaren was een groot succes en wordt daar
om dit jaar herhaald. Abonnementhouders
van het Natuurmuseum krijgen korting op
de entree in AquaZoo en andersom krijgen
abonnementhouders van AquaZoo dezelfde
korting op de entree in het Natuurmuseum.

ontvangt u 25% korting
op de entree
• voor Individuele abonnees: per persoon
• voor Gezinsabonnees: 2 volwassenen en
maximaal 3 kinderen
• voor Abonnees voor het leven:
2 volwassenen en maximaal 3 kinderen

Geldig van 1 januari t/m 31 december 2020

Kortingsbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen en niet inwisselbaar tegen contant geld

Op 18 en 19 januari
is er een kei-leuk weekend in het Natuurmuseum
over zwerfstenen: grote stenen die in de IJstijd vanuit
Scandinavië naar Nederland zijn gekomen. Wie weet ben je
er wel eens eentje tegengekomen. Tijdens dit weekend zijn
er allerlei leuke activiteiten voor kinderen te doen, maar je
kunt thuis ook alvast aan de slag. Kijk maar eens naar
deze mooie kunstwerkjes.
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WEETJE
Lang geleden gebruikten de
mensen voornamelijk stenen om
allerlei gereedschappen en andere
voorwerpen te maken, dit
werd het Stenen Tijdperk
genoemd.
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NIEUWS VAN DE PADDENSTOELENWERKGROEP
In de wintermaanden gaat de Paddenstoe
len Werkgroep Friesland verder met het
inventariseren van het Leeuwarder bos.
In 2019 zijn voor het Leeuwarder bos 35
nieuwe soorten geregistreerd, zodat het
totaal aantal gevonden paddenstoelen nu
330 bedraagt. De excursiedata worden
maandelijks op de website gepubliceerd.
Verder bestaat er voor leden van de
werkgroep de mogelijkheid om aan de
microscopiebijeenkomsten deel te nemen.

Deze worden maandelijks bij één van de
leden gehouden. Ook hiervoor geldt, dat
de datums op de website verschijnen.
Vindt u het leuk om met paddenstoelen
bezig te zijn, dan bent u van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan
de activiteiten van de werkgroep.
Houdt u voor actuele informatie de
website van de werkgroep in de gaten:
www.paddenstoeleninfriesland.nl. 
Rechte koraalzwam (© Sjoerd Greydanus)

GEA LEZINGEN
De GEA-Kring Friesland organiseert
lezingen die ook toegankelijk zijn voor
Abonnementhouders van het museum.
De toegang is gratis, aanvang is 20.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
•	19 februari: De gevolgen van de
Chicxulub meteorietinslag door Jan Smit
	Er zijn verschillende hypotheses die het
einde van de dinosauriërs verklaren. Eén
van de bekendste is een meteorietinslag.
Verschillende vondsten hebben inmiddels
gezorgd voor een solide bouwwerk onder
deze theorie. Wat echter nog ontbrak,
waren de directe slachtoffers van deze
meteorietinslag. Daar is nu verandering in
gekomen. Paleontoloog Jan Smit vertelt in

de lezing over de unieke vondsten in Tanis
in de Amerikaanse staat North Dakota.
•	18 maart: Mineralen van België
door Herwig Pelckmans
	Herwig Pelckmans is lid van de Mineralo
gische Kring Antwerpen en vertelt over de
mineralen in zijn land. België is een vrij klein
land, maar heeft op mineralogisch vlak best
wel wat te bieden: er werden al 325 ver
schillende mineralen gevonden. Een aantal
van deze mineralen komen in de lezing aan
bod, net als enkele belangrijke Belgische
mineralogen en hun prestaties.
Voor vragen over de GEA-Kring
Friesland kan contact worden opgenomen
met Harm Wieringa voorzitter@geologie
friesland.nl of Anja Hofmeester
secretaris@geologiefriesland.nl.


AGENDA 2020
•	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
•	15 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie
•	19 februari: GEA-lezing over de gevolgen van
de Chicxulub meteorietinslag
•	8 maart: GEA-junior middag over
micromounts
•	18 maart: GEA-lezing over mineralen
van België

STIPERS
Hoofdsponsor

GEA-JUNIOR MIDDAG
MINERALEN, KLEIN MAAR FIJN: MICROMOUNTS
Prachtige grote kristallen zie je vaak in
de winkel liggen en dan denk je: had ik
die maar gevonden. Op vakantie vind je
vaak wel stenen, maar zo mooi als in de
winkel… niet vaak.
Hoe kleiner echter de mineralen, des te
mooier ze vaak gevormd zijn. Op sommige
plaatsen liggen de mooiste steentjes
gewoon voor het oprapen, maar dan
moet je wel een loep meenemen. Een
microscoop kan nog verder
vergroten en dan zijn de
beelden soms nog mooier
dan in het museum of de
winkel. Het mineraal van de
foto, pseudo-brookiet is in
werkelijkheid maar 1 mm.
De GEA-junior middag
wordt deze keer een echte
workshop. We gaan stukken

steen eerst kraken en daarna met loep
en microscoop zoeken wat er in zit. Een
goede website kan je helpen om te ach
terhalen welk mineraal het precies is. Als
kers op de taart mag je na afloop een paar
micromounts meenemen.
De cursus is op zondagmiddag 8 maart
2020 om 13.45 uur in het leslokaal van
het Natuurmuseum en is bedoeld voor
deelnemers van 8-14 jaar. De cursus is
gratis voor GEA-leden.
Niet-leden betalen € 5,-.
Let op: het aantal microscopen
is beperkt en dus ook het
aantal deelnemers. Vol is vol.
Wil je meedoen, verzeker je
van deelname en meld je
zo snel mogelijk aan op
zijlstrakroon@kpnplanet.nl.



De volgende stipers steunen het werk
van het Natuurmuseum Fryslân:

De Nieuwsbrief is een uitgave van het Natuur
museum Fryslân en verschijnt vier maal per jaar.
De Nieuwsbrief geeft informatie over tentoonstel
lingen en activiteiten voor en achter de schermen.
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