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Oog in oog met levende giftige dieren
In de tentoonstelling over gif zijn veel
levende giftige dieren te zien; heel wat
anders dan wat je normaal van een natuurmuseum zou verwachten. Deze keer
geen dode en opgezette dieren maar
springlevende kikkers, schorpioenen,
spinnen en slangen.
Eén grote zaal en drie tenten herbergen
de expositie GIF. Daarin een verscheiden
heid aan fraai ingerichte terraria met
verschillende landschappen: droog en
dor met rotspartijen of juist heel tropisch
met planten en water. Er valt veel te zien:
het gilamonster probeert over een steen

te klauteren, twee gele gifkikkertjes zitten
samen gezellig in hun kokosnoothuisje en
de koningscobra verplaatst zich naar een
andere rots; er lijkt geen einde te komen
aan haar kronkelende lichaam. Regelmatig
staan de kinderen letterlijk en figuurlijk
oog in oog met de slang; het lijkt of ze de
bezoekers net zo observeert als zij naar
haar kijken.
De tentoonstelling werd op 1 maart of
ficieel geopend door Sterrin Smalbrugge.
Zij vertelde tijdens de opening over haar
passie voor reptielen en haar onderzoek
naar slangen wereldwijd. Na afloop was

er tijd om Basje, haar regenboogboa, te
bewonderen en het door haar geschreven
Het Grote Reptielenboek te laten signe
ren. Sterrin bestudeert als ecologe en her
petologe reptielen over de hele wereld. Ze
presenteerde De Grote Reptielenshow en
is columniste bij National Geographic
Junior. Wie Sterrin ook eens wil ontmoe
ten: ze komt later dit jaar nog terug voor
een lezing (houd de website van het mu
seum in de gaten voor de exacte datum).
Haar boek is in de GIFt-shop te koop.
In de tentoonstelling draait het om de
giftige dieren, maar er is meer te doen.
Zo zijn er verschillende interactieve spel
len te spelen, er zijn filmpjes te zien van
Naturalis-onderzoeker Freek Vonk en be
zoekers komen meer te weten over het nut
van gif. Het GIFpunt is dé plek om meer
te weten te komen over giftige natuur in
Nederland. Hier kun je ook ontdekken hoe
een slangenhuid aanvoelt en waar gifklie
ren precies zitten.
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
lees verder >>

dieren beschikbaar voor exposities. Vanuit
Grupo Atrox is elke dag een dierenverzor
ger aanwezig die de giftige dieren verzorgt
en hun welzijn in de gaten houdt.

Entreeprijzen zijn: volwassene € 13,-, kind
4-15 jaar € 10,- Abonnementhouder, MK
en BGL VIP kaart gratis. De prijzen zijn
exclusief OnderWaterSafari. 


GIF is mede mogelijk gemaakt door:



Bezoekers kunnen met een gerust hart de
tentoonstelling en alle dieren bekijken.
De giftige dieren zitten in speciale dubbel
wandige terraria. Alleen de dierverzorger
heeft direct contact met de dieren.
Het museum staat in verbinding met
een in reptielen gespecialiseerde dieren
arts en het Medisch Centrum Leeuwarden.
GIF is te zien tot en met 3 januari 2021.

ZOMERVAKANTIE SPEUR NAAR GIF
Deze zomer is er een coronaproof
speurtocht voor kinderen: Speur
naar GIF. Met een vragenboekje in
de hand bekijken ze de GIF expo.
Er zijn denk- en doevragen,
bijvoorbeeld: ‘waar denk
je dat bij dit dier het gif
zit?’ of ‘tel de dieren die
je in het lab ziet’. Dat lijkt
makkelijk, maar de dieren
kunnen zich goed verstoppen.

Aan het einde van de speurtocht kunnen
ze gaan ontdekken op welk giftig
dier ze het meeste lijken. Houdt
een kind bijvoorbeeld
van zwemmen, draagt het
graag gekleurde kleding,
bespeelt het een instru
ment? Door het beantwoorden
van dit soort vragen komen ze erachter
of ze een druppelpad zijn, een varaan of
juist een wipneusslang!

ACTIVITEITEN
ROND GIF

THUIS ACTIVITEITEN

Rond de expositie GIF was een
uitgebreid programma met activiteiten
ontwikkeld zoals lezingen en excursies.
Er waren lezingen gepland over giftige
spinnen en er zou een lezing verzorgd
worden door Wetsus. Bert Natuur zou
bezoekers groot en klein meenemen
op een echte stadssafari. Ook was
er een prikkelarme openstelling voor
kinderen met autisme gepland.
Door de coronacrisis en de maatre
gelen die daaruit voortvloeien is het
programma voor onbepaalde tijd
uitgesteld. Zodra er vanuit de richtlij
nen van het kabinet meer ruimte is om
activiteiten te organiseren, zullen we
dit weer oppakken. Hou daarom vooral
de website goed in de gaten. 



Deze zomer zullen we meer tijd thuis door
brengen dan anders. Het Natuurmuseum
is in de corona sluiting een aantal series
gestart waarbij je gewoon in je eigen huis
kunt blijven. Je vindt ze verzameld op de
website.
-	Thuis ontdekken: de fascinerende
wereld van GIF
	Hier vind je allerlei filmpjes over de
giftige dieren. Dierenverzorger Jerome
is er iedere dag druk mee: de dieren
verzorgen, waterbakken verschonen en
eten geven. Met levende dieren in huis
gebeurt er altijd wel wat. De Texaanse
ratelslang is verveld en liet een prachtig
kunstwerk voor ons achter. Ook de
Mexicaanse roodknievogelspin heeft
een jasje uitgedaan: de vervelling is een
exacte kopie van de echte spin. En we
hebben een love-koppel: twee slangen
zijn op First date. Wie weet is er over
een maand of zes gezinsuitbreiding!
- Thuis bekijken: de collectie uitgelicht
	Met zo’n 300.000 natuurhistorische
objecten in de collectie, zijn we nog lang
niet uitverteld. Lees meer over de kievit

Behalve een entreekaartje zijn er verder
geen kosten verbonden aan de speurtocht.
De activiteit loopt van 4 juli tot en met
16 augustus 2020.



en de grutto, albinodieren en de giftige
egel en adder.
- Thuis doen: knutsel je eigen GIF-expo
	Via onze pinterestborden delen we tips
voor het maken van giftige spinnen, slan
gen, kikkers, duizendpoten, gilamonsters
en paddenstoelen. Het is helemaal leuk
om er ook een terrarium bij te maken,
bijvoorbeeld van een oude schoenen
doos. Zo heb je straks je eigen GIF-expo.
	Als je terrarium met dieren klaar is kun
je deze naar het museum brengen, dan
geven wij dat een mooi plekje. Wel eerst
even bellen om een afspraak te maken.
-	Thuis op avontuur: GIF in je achtertuin
	Medewerkers van het Natuurmuseum
doken in de eigen achtertuin om uit te
zoeken hoe het zit met lieveheersbeest
jes, bijen, kikkers en padden, hosta’s,
viooltjes, bessen en nog veel meer!
Deze serie is ook te bekijken op ons
youtube-kanaal.



VEILIG SAMEN UIT
Vanaf 1 juni is het Natuurmuseum Fryslan weer te bezoeken, op een
veilige en verantwoorde manier. Er zijn tal van aanpassingen gedaan
om uw bezoek volgens de nieuwe richtlijnen te laten verlopen. U
kunt dus met een gerust hart de GIF expo en de andere presentaties
bekijken. De OnderWaterSafari blijft voorlopig nog gesloten en zal
op een later tijdstip open gaan.
Belangrijk om te weten: het museum is
alleen te bezoeken met een online ticket
met tijdslot (vaste starttijd) dat u van te
voren kunt boeken via onze website.
DE NIEUWE MAATREGELEN
Het Natuurmuseum Fryslan houdt zich aan
de regels van het RIVM en het protocol
van de Museumvereniging. Hiervoor is
opgesteld het Protocol voor veilige en verantwoorde heropening op 1 juni 2020 van
Natuurmuseum Fryslan. Hieronder leest u
puntsgewijs wat dit voor u betekent.
Voor uw bezoek
-	u heeft alleen toegang met een ticket
met tijdslot (vaste starttijd) dat u vooraf
via de website heeft gekocht – dit geldt
ook voor MK, BGL VIP kaart en Abon
nementhouders
-	print de tickets thuis uit, zodat deze
makkelijk zijn te scannen bij de balie
-	kom alleen samen met mensen uit uw
eigen huishouden
-	reis zoveel mogelijk met eigen vervoer
-	als u de jas in de auto laat, hoeft u geen
gebruik te maken van de garderobe
-	als u slechts een kleine tas bij u heeft,
hoeft u geen gebruik te maken van de
lockers
-	kom niet veel te vroeg om rijvorming te
voorkomen
-	er geldt een gezondheidscheck bij reser
vering en bij entree in het museum, om
er zeker van te zijn dat bezoekers geen
gezondheidsklachten hebben
Tijdens uw bezoek
-	in het hele museum geldt eenrichtings
verkeer
-	per zaal wordt aangegeven wat het
maximaal aantal personen is
-	onze medewerkers zitten achter een
plexiglas scherm, waardoor u veilig kunt
blijven communiceren
-	we zorgen voor extra schoonmaak
rondes: plekken met veel contact,
zoals deurklinken, pinautomaat, lift en
leuningen worden extra gereinigd en
er is zeep en desinfecterende handgel
beschikbaar
-	fotograferen en filmen is niet toegestaan
-	betalen bij voorkeur per pin of mobiel

Ticket met tijdslot
Er mogen maximaal 70 bezoekers tege
lijkertijd in het museum aanwezig zijn.
Om te zorgen dat het niet te druk wordt,
moet u van te voren een ticket met tijdslot
(een vaste starttijd) kopen via de website.
Tussen 10.00 en 16.00 uur is er iedere tien
minuten een tijdslot beschikbaar voor
4 personen. Het museum is geopend tot
17.00 uur.
Bezoek zonder reservering is niet mogelijk
om onnodige reisbewegingen te voorko
men.
Bij het boeken van een online ticket
gaat u akkoord met de Hygiënemaatregelen en de Maatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op de
bezoekvoorwaarden van het museum.
Deze kunt u terug vinden in ons protocol,
dat in zijn geheel te vinden is op onze
website.
Prijzen
Volwassen € 13,Kind 4-15 jaar € 10,MK, BGL VIP kaart en Abonnement
houders gratis
MK en BGL VIP kaart kunnen bij de balie
door de bezoeker zelf gescand worden.
Andere kortingsbonnen zijn in deze perio
de niet geldig, omdat deze baliehandelin
gen vereisen waarbij kaarten daadwerkelijk
aan de balie overhandigd moeten worden.
Voor de veiligheid van bezoeker en mede
werker willen we dit contact vermijden.
Tentoonstelling GIF
Om het bezoek aan GIF mogelijk te maken
is de tentoonstelling ingedeeld in zes
zones. Per zone mogen er maximaal vier
bezoekers aanwezig zijn.
De zones zijn aangegeven met bordjes.
Het is aan de bezoekers zelf om te bepa
len of ze de nieuwe zone in mogen gaan
of niet, dat wil zeggen: of daarmee het
maximaal aantal toegestane bezoekers van
vier niet overschreden wordt.

De volgende zones zijn ingedeeld:
Zone 1 – Giftige planten en lab
Zone 2 – Amfibieën
Zone 3 – Demogebied
Zone 4 – Tent 1: slangen
Zone 5 – Tent 2: spinnen
Zone 6 – Tent 3: ontmoet Freek
Interactieve spellen
In het museum zijn veel interactieve spel
len te spelen – en dat kunt u nu ook gerust
blijven doen. Voor uw veiligheid krijgt u bij
binnenkomst een speciale interactive-pen
(‘toverstafje’), waarmee u zowel knoppen
als touch-screens kunt bedienen.
Niet toegankelijk
De Voogdenkamer en het Weeshuisschool
tje zijn in deze periode niet toegankelijk,
omdat hier geen eenrichtingsverkeer
mogelijk is. Er kunnen op dit moment geen
rondleidingen bij de Draak worden aange
boden omdat daar de 1,5 meter niet gega
randeerd kan worden. De OnderWatersafari
zal voor de zomervakantie weer opengaan.
Museumcafé en GIFt-shop
Beide zijn toegankelijk met een entree
ticket voor het museum en ingericht volgens
de nieuwe maatregelen. Het museumcafé is
geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.
Groepsbezoek
Schoolbezoek, kinderfeestjes, zakelijke
bijeenkomsten en ander groepsbezoek is
voorlopig nog niet mogelijk.
Uitleen leskisten
Scholen kunnen in deze periode wel
leskisten lenen. Deze worden na gebruik
helemaal schoongemaakt en zijn zo
coronaproof voor een volgende uitleen.
Benieuwd welke leskisten er allemaal zijn?
U leest er meer over op de website.
Dood dier
Mocht u een dood dier aangetroffen heb
ben, bewaart u dat dan in een afgesloten
plastic zak in de vriezer. Zo kunt u het
lange tijd bewaren. Als de maatregelen
versoepelen kunt u een afspraak maken
om het dier langs te brengen. Belangrijk is
om vast te noteren: vindplaats van het dier,
datum en vermoedelijke doodsoorzaak.

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 onze tijdelijke collega:
de Belgische Jerome Contignac, dierenverzorger van de tentoonstelling GIF.

werken. Tijdens een reptielencursus in
Spanje kwam ik in contact met Grupo
Atrox. Ze vroegen me om voor de dieren
in de Parijse gif-expositie te zorgen en nu
dus hier in Leeuwarden.

Vertel eens wat over je werk
Ik ben er om de dieren in de tentoonstel
Hoe ben je bij het NMF terecht gekomen? ling te verzorgen. Eigenlijk komt dat
Ik werk sinds een jaar als dierenverzorger
neer op heel veel schoonmaakwerk: het
bij het Spaanse bedrijf Grupo Atrox, het
schoonmaken van waterbakken en terraria.
bedrijf waar de dieren uit GIF vandaan
Ik probeer zo weinig mogelijk contact
komen. Ik hou erg van dieren die veel
met de dieren te hebben. Soms moet het
mensen afwijzen, zoals slangen, padden en wel: als ik water moet verversen en de
hagedissen. Vooral slangen zijn favoriet. Ik slang ligt te dichtbij, moet die er eerst uit.
vind het fascinerend hoe ze zich bewegen, Veiligheid voor alles. Als je vraagt welk
zonder armen en benen, maar toch zo ele dier mijn favoriet is, zijn het de slangen. De
gant. Ze kunnen in bomen klimmen, door
koningscobra vind ik erg leuk: zij is indruk
het water gaan of over land. Ze bewegen
wekkend, maar altijd in een goed humeur
zich zo gemakkelijk voort en zijn ook nog
en makkelijk om mee om te gaan.
eens hele goede jagers.
Ik ben al mijn hele leven met reptielen
Wat vind je leuk aan je werk?
bezig. Mijn ouders hadden een dierenzaak Het werken voor Grupo Atrox is een
in België en later verhuisden we naar
unieke kans om dagelijks met dit soort die
Venezuela. Daar waren pas veel soorten
ren te werken. Ik zorg voor ze, ben dichtbij
slangen! Toen ik twaalf jaar was, kocht ik
ze. Het is interessant om ze dagelijks te
daar een boek over slangen dat op de
kunnen observeren.
universiteit werd gebruikt. Daar heb ik veel
van geleerd. Ik vond niets leuker dan op
Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
zoek te gaan naar slangen in het wild. Mijn GIF natuurlijk en daarnaast de OnderWa
ouders lieten me niet te ver uit hun buurt
terSafari. Het is heel interessant om de
gaan, maar ik heb er toch heel wat gevon biodiversiteit van het leven onder water
den. Later verhuisden we terug naar België in Nederland te kunnen zien. Het is een
en ben ik in de zaak van mijn ouders gaan
wereld die normaal gesproken maar en

kele mensen kennen. Het is ook belangrijk
om te laten zien wat er allemaal leeft aan
planten en dieren, want dan gaan mensen
er hopelijk zorgvuldig mee om.
Wat betekent de natuur voor jou?
De natuur is alles. Wij leven in een kunst
matig aangelegde wereld van steden,
de natuur is alles daarom heen. Jammer
genoeg ziet niet iedereen dit. Mensen
moeten inzien hoe belangrijk de natuur is,
waarderen wat er allemaal leeft en groeit.
Want hoe kan je iets beschermen dat je
niet kent?
Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van reizen naar andere landen om
daar de natuur te observeren. En om daar
reptielen in het wild te fotograferen. Vene
zuela was wat betreft een mooie tijd, maar
het is daar nu te gevaarlijk. Ik zou graag
naar Madagaskar gaan en naar Thailand
en Indonesië: daar zijn erg veel slangen.
Ik ga er dan graag op uit om slangen te
zoeken. En nee, nu kunnen mijn ouders me
niet meer in hun buurt houden. Maar ze
zijn het wel gewend: ik werk elke dag met
gevaarlijke dieren.


DE ONDERWATERSAFARI
GA JE MEE KOPJE ONDER?
De OnderWaterSafari bleef, na opening
van het museum op 1 juni, nog wat langer gesloten. Er zijn hier extra aanpassingen nodig om deze attractie veilig,
verantwoord en coronaproof te maken.
De verwachting is dat deze voor de
zomervakantie weer open kan gaan.
De OnderWaterSafari (toegankelijk voor
4+) is de spectaculair nieuwe versie van
‘Friesland onder Water’. Hier maakte je
een kleine wandeling over de bodem van
de sloot, zonder natte voeten te krijgen.
Na een grote verbouwing is vorig jaar de
compleet vernieuwde presentatie over
de onderwaterwereld van Nederland
opengegaan.
De OnderWaterSafari verschilt op een
aantal belangrijke punten van het vroe
gere Friesland onder Water. Allereerst is
de onderwaterwereld zeven keer groter

geworden. Naast de onderwaterwereld
van sloot en plas is er een uitbreiding
gekomen met de onderwaterwereld van
Unesco Werelderfgoed De Waddenzee.
Je ziet nu ook hoe het er onder de zee
spiegel uitziet. Het belangrijkste verschil
is nog wel dat de OnderWaterSafari een
attractie is geworden: met een speciaal
voertuig word je door de mysterieuze
waterwereld geleid waarbij licht en geluid
je blik sturen. Bijzonder is ook dat je alleen
met je eigen groepje bent, zodat je in alle
rust kunt genieten van alles onder water.
Een aantal dingen zijn hetzelfde gebleven.
Bezoekers van het voormalige Friesland
onder Water zullen veel oude bekenden
tegenkomen zoals de drinkende koe, de
grondelende zwaan en de trappelende
eendenpootjes. Daarnaast zijn er veel
nieuwe elementen toegevoegd zoals een
autowrak, een oude stadsmuur en een
beverburcht. Ook het volledige zoutwa
tergedeelte is nieuw met zeehonden,

bruinvissen en kwallen. Totaal zijn er zo’n
driehonderd verschillende soorten dieren
en planten te zien. Kom dus snel langs en
laat je meevoeren door de stroom!
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.

Doe de GIF kikker knutsel
Welke kleuren zou jij als kikker kiezen om giftig te lijken?
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Met een wc-rol kun je zelf een kikker maken. Je verft
hem in de leukste kleuren om te laten zien dat hij giftig is.

1
Maak het beschilderde rolletje aan één kant
dicht met een nietje of met lijm [tip: laat het
drogen met een knijper erop]

2

Vouw het andere rolletje dubbel en knip hier
pootjes uit. [zie afbeelding 1 & 2]
Plak de pootjes aan het lichaam vast met
lijm en laat het goed drogen
Verf of plak er ook twee oog jes op
En nu kun je het afmaken met nog meer
GIFtige kleurtjes!

Wist je dat
... giftige kikkers vaak de kleurrijkste kikkers zijn? Zo laten ze aan hun vijanden zien dat
ze giftig zijn en dus geen lekkere tussendoortje.
Dieren kunnen vaak aan de hand van kleur zien welke planten en
beestjes ze beter kunnen laten liggen. En daar maken sommige dieren
gebruik van. Ze zijn dan zelf kleurrijk zodat hun vijanden denken dat zij
giftig zijn, terwijl dat helemaal niet zo is! Dit wordt ook wel ‘mimicry’
genoemd.

HELP HET NATUURMUSEUM FRYSLÂN DE CORONACRISIS DOOR
In 2020 staat er voor het Natuurmuseum Fryslân veel op het spel. Dit jaar hebben
we onze grootste en duurste productie ooit in ons 96-jarig bestaan: de tentoon
stelling GIF, oog in oog met levende giftige dieren. We hebben voor deze
expositie alles uit de kast gehaald: een spectaculaire presentatie, een uitgebreide
activiteitenagenda en een ruim educatief aanbod. En het begon goed: de eerste
twee weken waren er al ruim 10.000 bezoekers.
Maar toen deed de coronacrisis haar
intrede. Het land kwam tot stilstand. Vanaf
13 maart was ook het Natuurmuseum
gesloten. Elf weken lang zijn er geen be
zoekers geweest. Wat over bleef, was een
leeg museum met giftige slangen, spinnen
en kikkers die in hun terraria wachten
op betere tijden. Daarmee waren er ook
geen inkomsten meer: geen verkochte
entreekaarten, geen horecaopbrengsten,
geen winkelomzet. En die inkomsten zijn
hard nodig, juist nu met de GIF expositie.
Elke dag dat het museum gesloten was, is
een enorm financieel verlies.
Sinds 1 juni zijn we weer open – met tal
van aanpassingen. Eén daarvan is dat we
slechts een beperkt aantal bezoekers per
dag mogen toelaten. Lang niet genoeg om
de expositie GIF rendabel te maken.
U kunt ons helpen deze onzekere tijd door
te komen. Elke bijdrage, groot of klein, is
zeer welkom! U kunt een abonnement af
sluiten – en daarmee een kalenderjaar lang
gratis entree krijgen – of een (eenmalige of
periodieke) schenking doen. Uw gift levert
een essentiële bijdrage aan het voortbe
staan van dit museum en daarmee aan
onze missie: kinderen op jonge leeftijd met
de natuur in aanraking brengen zodat ze er
respectvol en zorgvuldig mee omgaan. Een
doel dat belangrijker is dan ooit!

ABONNEMENT NEMEN
Door een abonnement te nemen, steunt
u het museum en krijgt u bovendien een
kalenderjaar lang gratis entree. Tijdens de
GIF expositie is het extra aantrekkelijk om
een abonnement te nemen. Levende die
ren doen elke dag weer iets anders en het
is daarom leuk om vaak langs te komen.
Met een abonnement kan dat. Speciaal
voor GIF is er de volgende actie:
GIF-abonnement Gezin
-	Geldig voor twee ouders en maximaal
drie kinderen of twee grootouders en
maximaal drie kleinkinderen.
-	Prijs voor één kalenderjaar: € 100
-	Prijs voor twee kalenderjaren: € 150

website (op Home doorscrollen naar be
neden naar het kopje: Over het museum).
SCHENKEN FISCAAL VOORDELING
Het Natuurmuseum is een ANBI
organisatie (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dit houdt in dat uw schenking
fiscaal aftrekbaar is. Uw donatie is van
harte welkom op IBAN rekeningnum
mer: NL70INGB0000807449 t.n.v.
Fries Natuurhistorisch Museum.	



GIF-abonnement Individueel
-	Geldig voor één persoon
-	Prijs voor één kalenderjaar: € 55
-	Prijs voor twee kalenderjaren: € 75

AGENDA 2020

Abonnement voor het leven
-	Geldig voor twee ouders en maximaal
drie kinderen of twee grootouders en
maximaal drie kleinkinderen
-	Prijs eenmalig € 525,00
U kunt een abonnement nemen bij uw
eerstvolgende bezoek aan het museum of
door het formulier te downloaden van de

•	2 t/m 3 januari 2021: expositie GIF
•	4 juli t/m 16 augustus: zomervakantie: Speuren
naar GIF

STIPERS
Hoofdsponsor

ONS SUCCES, ONZE VRIJWILLIGERS
De Gif expositie heeft in februari een
vliegende start gehad. Velen zullen zich de
lange rijen herinneren voor de ingang. Wat
wellicht minder zichtbaar is, is het harde
werk voor en achter de schermen door ons
team vrijwilligers.
Buiten hun gewone werkdagen of functie,
zetten zij ook bij de opbouw hun schou
ders eronder. Tijdens de eerste drukke
weken liepen ze spontaan naar binnen
om te kijken of ze konden helpen. Op alle
vlakken zag je hoe trots ook zij waren. Na
sluitingstijd elkaar een high-five geven (dat
mocht toen nog). Als museum kunnen wij
niet zonder hun inzet en enthousiasme.
Wat zijn wij trots en dankbaar dat zij er op
zo’n bijzondere manier zijn. Zij maken het
verschil, zij zijn onderdeel van het mooie

succes. Trots, dankbaar en diep respect,
voor hen!
Een aantal vrijwilligers is inmiddels weer
aan het werk gegaan, een aantal anderen
moet nog even thuis blijven vanwege leef
tijd of kwetsbaarheid. We hopen iedereen
snel weer te zien!
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